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ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ЗРАЗКИ
ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ НЕДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА 

В СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 «Порядок видачі та зразки документів про вищу освіту недержавного зразка в 
Сумському державному університеті» (далі -  Порядок) визначає технічні і 
організаційні засади виготовлення та видачі документів про вищу освіту за 
неакредитованими освітніми програмами (дипломів для здобувачів початкового, 
першого та другого рівнів вищої освіти).

1.2 Порядок регламентує діяльність структурних підрозділів університету (у тому 
числі деканатів та центрів, що організують навчальний процес для закріпленого за 
ними контингенту здобувачів вищої освіти, та начально-організаційного відділу), 
які здійснюють відповідну підготовчу роботу та видачу документів про вищу 
освіту здобувачам.

1.3 Порядок діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, 
загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній базі управління 
якістю діяльності університету, є складовою останньої і розміщується у 
відповідному електронному Реєстрі, який є складовою офіційного сайту СумДУ.

У тому числі в Порядку враховуються вимоги таких документів (зі змінами 
та доповненнями), як:
-  Закону України «Про вищу освіту» (далі -  Закон);
-  Постанови Кабінету Міністрів України № 193 від 31.03.2015 р. «Про документи 

про освіту (наукові ступені) державного зразка» (далі -  Постанова КМУ);
-  наказу Міністерства освіти і науки України № 525 від 12.05.2015 р. «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного 
зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» (далі -  Наказ МОНУ);

-  Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах 
про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти, який затверджений наказом Міністерства 
освіти і науки України № 249 від 06.03.2015 р. (далі -  Порядок МОНУ).
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2 ОСНОВНІ ТЕ РМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА АБРЕВІАТУРИ
Бланк -  паперовий носій документа про вищу освіту, або його складової 

частини (без відтворення інформації, що повинна міститися в ньому), який містить 
набір кольорових, графічних, типографічних, дизайнерських постійних елементів, 
що забезпечують візуальну єдність документа.

Диплом з відзнакою -  документ про вищу освіту, який видається за 
рішенням екзаменаційної комісії з підсумкової атестації здобувану вищої освіти, 
який успішно виконав відповідну освітню програму (отримав підсумкові оцінки 
«відмінно» не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних 
завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та 
індивідуальних завдань -  оцінки «добре»), пройшов підсумкову атестацію з 
оцінками «відмінно» та виявив себе в науковій (творчій) роботі, що 
підтверджується рекомендацією випускової кафедри.

Диплом звичайного зразка -  документ про вищу освіту, який видається за 
рішенням екзаменаційної комісії з підсумкової атестації здобувану вищої освіти, 
який успішно виконав відповідну освітню програму (але підсумкові оцінки не 
відповідають вимогам для видачі диплому з відзнакою) та пройшов підсумкову 
атестацію.

Документ про вищу освіту — інформація (у тому числі персональні дані), 
яка сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відтворена 
на бланку поліграфічним способом про здобуті особою спеціальність 
(спеціалізацію).

Документ про вищу освіту державного зразка -  документ про вищу 
освіту, який видається за акредитованими освітніми програмами. Інформація, яка 
повинна міститися в документі про вищу освіту, визначається «Переліком 
інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) 
державного зразка», що затверджений Постановою КМУ. Форма документа 
затверджується Наказом МОНУ. Дизайн документу визначає навчальний заклад.

Документ про вищу освіту СумДУ недержавного зразка -  власний 
документ університету про вищу освіту за неакредитованими освітніми 
програмами. Інформацію, яка повинна міститися в документі про вищу освіту, його 
форму та дизайн визначає навчальний заклад. Розміщення державних символів на 
документах про вищу освіту недержавного зразка заборонено.

Здобувай вищої освіти -  особа, яка навчається в університеті та його 
структурних підрозділах на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 
відповідного ступеня і кваліфікації.

Змістовна частина інформаційної складової документа про вищу 
освіту -  інформація про найменування навчального закладу, рік його закінчення 
здобувачем, назву спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації), здобуту 
ступінь та кваліфікацію.



Ідентифікаційна частина інформаційної складової документа про вищу 
освіту -  інформація про назву документа, його серію і номер, прізвище, ім’я та по 
батькові здобувана вищої освіти.

Інформаційна складова документа про вищу освіту -  перелік та наведена 
послідовність інформації, яка повинна міститися в документі про вищу освіту 
(найменування та номер документа про вищу освіту, прізвище, ім’я, по батькові 
здобувана, найменування вищого навчального закладу, який видав документ про 
вищу освіту, рік закінчення, здобуті ступінь та кваліфікація тощо).

Кваліфікація -  офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 
коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 
(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 
відповідним документом про вищу освіту. Назва кваліфікації складається з 
інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та 
спеціалізацію (в певних випадках -  професійну кваліфікацію).

Шаблон документа про вищу освіту -  незаповнена інформаційна складова 
документа про вищу освіту (в електронному або паперовому вигляді) у 
відповідному форматі (тип та розмір шрифта, його колір, міжстроковий інтервал, 
розміри відступів тощо) з коментарями щодо її заповнення.

Скорочення та абревіатури:
-  Диплом за формою Б -  диплом бакалавра СумДУ недержавного зразка;
-  Диплом за формою М -  диплом магістра СумДУ недержавного зразка;
-  Диплом за формою МБ -  диплом молодшого бакалавра СумДУ недержавного

зразка;
-  Диплом за формою М С -диплом  молодшого спеціаліста СумДУ недержавного

зразка;
-  Диплом за формою С -  диплом спеціаліста СумДУ недержавного зразка;
-  ЄДЕБО -  Єдина державна електронна база з питань освіти.

З ВИДИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО 
ПЕРЕЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ В НИХ

3.1 Види документів про вищу освіту СумДУ недержавного зразка (Дипломи за 
формами МС, МБ, Б, С, М), які видаються здобувачам початкового, першого та 
другого рівнів вищої освіти (далі -  Документи про вищу освіту), визначаються 
Законом України «Про вищу освіту».

3.1.1 Здобувачам початкового рівня вищої освіти видаються:
-  для випускників з 2017 року прийому — дипломи за формою МБ;
-  для випускників до 2017 року прийому -  дипломи за формою МС.

3.1.2 Здобувачам першого рівня вищої освіти видаються Дипломи за формою Б.

3.1.3 Здобувачам другого рівня вищої освіти видаються Дипломи за формою М.

3.1.4 Здобувачам другого рівня вищої освіти до 2017 року прийому можуть 
видаватися Дипломи за формою С.

МОН України і Порядок видачі та зразки документів про вищу освіту Стор.З
СумДУ недержавного зразка в Сумському державному університеті Версія 01
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3.2 Перелік інформації, яка повинна міститися в Дипломах за формою МБ, Б та 
М, відповідає переліку інформації для Документів про вищу освіту, що 
затверджений Постановою КМУ.

3.2.1 Перелік інформації, яка повинна міститися в Дипломах за формою МС 
відповідає переліку інформації для Дипломів за формою МБ.

3.2.2 У Дипломах за формою Б до 2017 року прийому замість спеціальності 
вказується напрям підготовки.

3.2.3 У Дипломах за формою М з 2017 року прийому замість спеціальності 
вказується спеціалізація.

3.2.4 Перелік інформації, яка повинна міститися в Дипломах за формою С 
(звичайного зразка та з відзнакою), відповідає переліку інформації для Дипломів за 
формою М.

3.2.5 Інформація в Дипломах за формою МБ та МС надається українською мовою.

3.2.6 Інформація в Дипломах за формою Б, М та С надається українською та 
англійською мовами.

4 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
4.1 Бланк Дипломів за формами МБ, МС, Б, М та С (звичайного зразка та з 
відзнакою) складається з обкладинки розміром 230><160мм в розгорнутому 
вигляді, виготовленої з твердого картону, обтягнутого палітурним матеріалом 
червоного кольору для дипломів з відзнакою або синього кольору для дипломів 
звичайного зразка (додаток 1, п. а), та внутрішньої частини. Лівий форзац є 
першою сторінкою бланка, правий форзац -  останньою сторінкою бланка. 
Сторінки бланка мають формат 102x154 мм.

4.2 Для Документів про вищу освіту на лицьовій стороні обкладинки у верхній 
частині розташовано зображення емблеми СумДУ (36x46 мм) та нижче (у два 
рядки) напис «ДИПЛОМ DIPLOMA» (шрифт висотою 10 мм), які виконані 
блінтовим тисненням (додаток 1, п. а).

4.3 Внутрішня частина Дипломів за формою МБ та МС складається з двох 
сторінок. Лівий форзац є першою сторінкою бланка, правий форзац -  другою 
сторінкою бланка. Внутрішня частина формується з вставки подвійної 
односторонньої форматом 204x154 мм, яка після заповнення розрізається навпіл на 
дві частини та вклеюється у лівий та правий форзац обкладинки (п. 7.4.4 та 
додаток 1, п. б).

4.4 Внутрішня частина Дипломів за формою Б, М та С складається з чотирьох 
сторінок. Лівий форзац є першою сторінкою бланка, паперові сторінки -  другою та 
третьою сторінками бланка (додаток 1, п. в), правий форзац -  четвертою сторінкою 
бланка (додаток 1, п. г). Внутрішня частина формується з двох бланків:
-  вставки одинарної односторонньої форматом 102x154 мм, яка вклеюється у 

правий форзац обкладинки (п. 7.5.2 та додаток 1, п. г);
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-  вставки подвійної двосторонньої форматом 204><154мм, яка після заповнення 
згортається навпіл та вклеюється у лівий форзац обкладинки (п. 7.5.4 та 
додаток 1, п. г).

4.5 Бланки вставок подвійної двосторонньої, подвійної односторонньої та 
одинарної односторонньої друкуються трьома фарбами (жовтою, світло-блакитною 
та синьою). Фон вставок -  ромбічна сітка вузлового типу жовтого кольору 
(1,2x1,2 мм) та сітка світло-блакитного кольору товщиною ліній не більше 50 мкм. 
Щільність паперу 80-100 г/м2.

4.6 Для Документів про вищу освіту на правій та лівій частинах вставок 
подвійних посередині на відстані 5,5 мм від верхнього краю розташовано 
зображення емблеми СумДУ (7,8x10,5 мм), яке виконано синьою та жовтою 
фарбами. Зворотна сторона вставки двосторонньої -  без зображень емблем.

5 ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
5.1 Інформаційна складова Дипломів за формами МБ, МС, Б, М та С (звичайного 
зразка та з відзнакою) відповідає формам документів про вищу освіту, які 
затверджені Наказом МОНУ (додаток 2).

5.2 У Дипломах за формами МБ та МС посада керівника -  директор коледжу 
(технікуму), у Дипломах за формами Б, М та С посада керівника -  ректор (директор 
інституту).
5.3 Зразки шаблонів змістовної частини Документів про вищу освіту наведені у 
додатку 3.

5.4 У Дипломах за формами Б, М та С, що видаються випускникові, який є 
іноземцем або особою без громадянства, що прибув(ла) в Україну з метою 
навчання та отримав(ла) посвідку на тимчасове проживання, повинна міститися 
фотографія випускника (додаток 1, п. д). У дипломах, що видаються іноземцеві або 
особі без громадянства, що навчався(лася) в двох або більше вищих навчальних 
закладах, зазначаються рік вступу та повне найменування вищого навчального 
закладу, до якого іноземець або особа без громадянства вступив(ла) на початку 
навчання в Україні (додаток 1, п. е).

6 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ШАБЛОНІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 
6Л Технічний опис шаблонів Дипломів за формою МБ та МС
6.1.1 На першій (для лівого форзацу) сторінці вставки подвійної односторонньої 
(додаток 1, п. б) на відстані 65 мм від верхнього краю по центру розміщена у три 
рядки назва Документа про вищу освіту: « ДИПЛОМ МОЛОДШОГО
БАКАЛАВРА » (« ДИПЛОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ») чорного кольору 
(для дипломів звичайного зразка) або у чотири рядки «ДИПЛОМ МОЛОДШОГО 
БАКАЛАВРА з відзнакою» («ДИПЛОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА з 
відзнакою ») червоного кольору (для дипломів з відзнакою) напівжирним шрифтом 
Times New Roman 28 з інтервалом 1,0.
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6.1.2 Текстова інформація на другій (для правого форзацу) сторінці вставки 
подвійної односторонньої (додаток 1, п. б) виконується чорним кольором:
-  зліва від емблеми СумДУ розміщується у три рядки текст « МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ », а справа від емблеми -  текст « СУМСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ » звичайним шрифтом Times New Roman 11;

-  під зображенням емблеми СумДУ на відстані 10 мм (27 мм від верхнього краю 
вставки) по центру розміщується текст « ДИПЛОМ МОЛОДШОГО 
БАКАЛАВРА» («ДИПЛОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА») звичайним 
шрифтом Times New Roman 14;

-  нижче по центру розміщується текст « СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ » звичайним шрифтом Times New Roman 12;

-  для дипломів з відзнакою додається фраза «з відзнакою» звичайним шрифтом 
Times New Roman 14;

-  нижче по центру розміщується серія, що складається з літери та двох цифр, та 
номер диплома, який містить шість цифр, звичайним шрифтом 
Times New Roman 14;

-  далі з відступом 9 пт по центру двома строчками з інтервалом 1,0 вказується 
прізвище та ім’я і по батькові випускника напівжирним шрифтом 
Times New Roman 18;

-  змістовна частина Документа про вищу освіту (додаток 3, п. a-б) виконується по 
центру звичайним шрифтом Times New Roman 12 з відступами 0,7 см від 
середини вставки та її правого краю. Здобута ступінь, спеціальність та 
кваліфікація наводяться в лапках з великої літери в називному відмінку. При 
необхідності, розмір шрифту або міжстроковий інтервал можна зменшувати 
(збільшувати);

-  на відстані 32,5 мм від нижнього краю вставки та відступом 2 мм від правого 
краю з вирівнюванням вправо наводиться посада, ініціали та прізвище керівника 
навчального закладу (п. 5.2) звичайним шрифтом Times New Roman 12;

-  нижче через 4 інтервали (місце для печатки) з вирівнюванням по посаді 
керівника вказується дата видачі диплому звичайним шрифтом 
Times New Roman 12.

6.2 Технічний опис шаблонів Дипломів за формою Б, М та С
6.2.1 Текстова інформація на першій сторінці (лівій половині вставки подвійної 
двосторонньої) надається українською мовою, а на другій сторінці (правій 
половині) -  англійською мовою та виконується чорним кольором (додаток 1, п. в):
-  зліва від емблем СумДУ розміщується у три рядки текст « МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАЇНИ » / « MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE 
OF UKRAINE», а справа від емблем -  у два рядки текст «СУМСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» / «SUMY STATE UNIVERSITY» звичайним 
шрифтом Times New Roman 11;
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-  під зображенням емблем СумДУ на відстані 10 мм (27 мм від верхнього краю 
вставки) по центру розміщується назва диплому звичайним шрифтом Times New 
Roman 14 та текст «СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» / «OF 
SUMY STATE UNIVERSITY » звичайним шрифтом Times New Roman 12;

-  для дипломів з відзнакою додається фраза « з відзнакою » / « with honours » 
звичайним шрифтом Times New Roman 14;

-  нижче по центру розміщується серія, що складається з літери та двох цифр, та 
номер диплома, який містить шість цифр, звичайним шрифтом 
Times New Roman 14;

-  далі з відступом 9 пт по центру двома строчками з інтервалом 1,0 вказується 
прізвище та ім’я і по батькові випускника напівжирним шрифтом 
Times New Roman 18;

-  змістовна частина Документа про вищу освіту виконується по центру звичайним 
шрифтом Times New Roman 12 з відступами 0,7 см від середини вставки та її 
правого краю. Здобута ступінь, спеціальність (спеціалізація, напрям підготовки) 
та кваліфікація наводяться в лапках з великої літери в називному відмінку При 
необхідності, розмір шрифту або міжстроковий інтервал можна зменшувати 
(збільшувати);

-  на відстані 32,5 мм від нижнього краю вставки двосторонньої та відступом 2 мм 
від правого краю з вирівнюванням вправо наводиться посада, ініціали та 
прізвище керівника навчального закладу (п. 5.2) звичайним шрифтом 
Times New Roman 12;

-  нижче через 4 інтервали (місце для печатки) з вирівнюванням по посаді 
керівника вказується дата видачі диплому звичайним шрифтом 
Times New Roman 12;

-  в нижній частині першої та другої сторінок по центру зазначається наступний 
текст: « У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст 
українською мовою » / « In case of any differences the text in Ukrainian shall 
prevail»;

-  у лівому нижньому куті першої сторінки подвійної двосторонньої вставки для 
дипломів, що видаються випускникові, який є іноземцем або особою без 
громадянства що прибув(ла) в Україну з метою навчання та отримав(ла) 
посвідку на тимчасове проживання, передбачається місце для фотографії 
випускника розміром 3><4 см.

6.2.2 Вставка одинарна одностороння (четверта сторінка диплома) та зворотна 
сторона вставки подвійної двосторонньої (третя сторінка диплома) текстової 
інформації не мають (додаток 1, п. г). Третя та четверта сторінки призначені для 
апостилювання Документа про вищу освіту уповноваженими на це органами для 
використання його закордоном.
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7 ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ 
ОСВІТУ

7.1 Замовлення на отримання в ЄДЕБО реєстраційних номерів Документів про 
вищу освіту здійснює структурний підрозділ, який відповідає за випуск 
закріпленого за ними контингенту здобувачів вищої освіти (далі -  Структурний 
підрозділ), у відповідності з Порядком МОНУ не раніше ніж за ЗО днів до дати їх 
видачі (режим «Формування заявки на замовлення документів» модуля 
«Замовлення документів» розділу «Документи» ЄДЕБО).

7.2 Після отримання з ЄДЕБО реєстраційних номерів Документів про вищу освіту 
та завершення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти Структурним 
підрозділом присвоюються реєстраційні номери для «Журналу реєстрації виданих 
дипломів», які разом з номерами та датами протоколів екзаменаційної комісії з 
підсумкової атестації вносяться до ЄДЕБО (модуль «Видача документів» розділу 
«Документи» ЄДЕБО) та формується в ЄДЕБО наказ про завершення навчання за 
освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами за формою, що 
затверджена МОНУ (режим «Наказ про завершення навчання» модуля «Студенти» 
розділу «Навчальний процес» ЄДЕБО).

7.3 Замовлення на створення інформації, що відтворюється в Документах про 
вищу освіту, формується Структурним підрозділом в ЄДЕБО та за допомогою АСУ 
«Деканат» (відповідно до пп. 6.1.2 та 6.2.1) створюється документ у форматі «rtf».

7.4 Виготовлення Дипломів за формою МБ та МС
7.4.1 Виготовляються окремо:
-  бланк обкладинки (пп. 4 .1-4.2);
-  бланк вставки подвійної односторонньої (пп. 4.3, 4.5-4.6).

7.4.2 На першій (лівій) сторінці вставки подвійної односторонньої, що призначена 
для дипломів з відзнакою, у відповідності до п. 6.1.1 друкується червоним 
кольором назва диплому.

7.4.3 Інформація, що сформована відповідно до п. 7.3, друкується на лазерному 
принтері в бланк вставки подвійної односторонньої.

7.4.4 Сформований документ підписується директором коледжу (технікуму), 
розрізається навпіл на дві частини та вклеюється у лівий та правий форзац 
обкладинки (додаток 1, п. б).

7.4.5 Проставляється гербова печатка коледжу (технікуму).

7.5 Виготовлення Дипломів за формою Б, М та С
7.5.1 Виготовляються окремо:
-  бланк обкладинки (пп. 4.1-4.2);
-  бланк вставки подвійної двосторонньої (пп. 4.4-4.6);
-  бланк вставки одинарної односторонньої (пп. 4.4-4.5).

7.5.2 Незаповнений бланк вставки одинарної односторонньої вклеюється у правий 
форзац обкладинки (додаток 1, п. г).
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7.5.3 Інформація, що сформована відповідно до п. 7.3, друкується на лазерному 
принтері в бланк вставки подвійної двосторонньої.

7.5.4 Сформований документ підписується керівником навчального закладу (п. 5.2), 
згортається навпіл та вклеюється у лівий форзац обкладинки (додаток 1, п. г).

7.5.5 Проставляється гербова печатка навчального закладу.

7.6 Порядок видачі Документів про вищу освіту
7.6.1 Видача Документів про вищу освіту та додатків до них здійснюється на 
підставі наказу керівника навчального закладу про завершення навчання за 
освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами (п. 7.2).

7.6.2 Структурним пдрозділом формується та роздруковується «Журнал реєстрації 
виданих дипломів» (режим «Друк журналу» модуля «Видача документів» розділу 
«Документи» ЄДЕБО). Аркуші журналу пронумеровуються, прошнуровуються та 
скріплюються печаткою.

7.6.3 Документи про вищу освіту видаються відповідним Структурним 
підрозділом випускникам або уповноваженими ними особам відповідно до чинного 
законодавства.

7.6.4 Видача Документа про вищу освіту засвідчується в «Журналі реєстрації 
виданих дипломів» підписами осіб, що видали та отримали документ.

8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Порядок вводиться в дію з наступного дня після його затвердження наказом 
ректора.

8.2 Зміни та доповнення до Порядку можуть вноситися наказом ректора або 
наказом ректора за рішенням вченої ради університету або відповідного дорадчого 
органу. Таким же чином Порядок скасовується.

8.3 Відповідальність за актуалізацію Порядку та контроль за виконанням його 
вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних 
обов’язків.

РОЗРОБНИК:
Начальник навчально-організаційного відділу О. Б. Руденко

Схвалено вченою радою СумДУ 
Протокол від /о ____

Вчений секретар

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

А. І. Рубан

В. Д. Карпуша

Начальник організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєв
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Додаток 1 -  Зразки Документів про вищу освіту

а) Лицьова сторона Документів про вищу освіту з відзнакою (колір обкладинки -  червоний)

-  колір обкладинки для Документів про вищу освіту звичайного зразка (синій)

б) Зворотна сторона Диплома за формою МБ з відзнакою (заповнена, розрізна навпіл на дві 
частини та вклеєна у лівий та правий форзац обкладинки вставка подвійна одностороння)

ДИПЛОМ
молодшого

БАКАЛАВРА 
з відзнакою

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

з відзнакою 
ХОО № 000000

Андрієнко 
Андрій Андрійович

закінчив у 2015 році Машинобудівний коледж 
Сумського державного університету 
здобув ступінь “Молодший бакалавр” 

за спеціальністю “Економіка підприємства” 
здобув кваліфікацію “Молодший бакалавр з 

економіки підприємства”

Директор

30 червня 2015 р.

М.М.Антиков 

МП
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в) Внутрішня частина Диплому за формою М звичайного зразка (сторінки 1 -2)

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

MINISTRY OF 
EDUCATION AND 

SCIENCE OF UKRAINE

SUMY STATE 
UNIVERSITY

ДИПЛОМ МАГІСТРА 
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Х00 № 000000

Андрієнко 
Андрій Андрійович

закінчив у 2015 році Сумський державний 
університет

чдобув ступінь “Магістр” 
отримав повну вищу освіту 

ча спеціальністю "Технології машинобудування" 
чдобув кваліфікацію “Магістр ч технологій 

маш инобуду ван ня (і нже нер-досл ідн и к)”

Ректор А.В.Васильєв

МП

30 червня 2015 р.

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу мас текст українською мовою

MASTER’S DIPLOMA 
OF SUMY STATE UNIVERSITY 

X00 № 000000

Andrienko
Andrii

in 2015 completed the full course of Sumy 
State University 

obtained master’s degree 
field of study "Mechanical Engineering 

Technologies”
obtained qualification “Master of Mechanical 

Engineering (Research Engineer)”

Anatoliy VasylyevRector 

Seal

30 June 2015

In case o f any differences the text in Ukrainian shall prevail

J
V

г) Внутрішня частина Дипломів за формою Б,С,М звичайного зразка (сторінки 3-4)
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д) Внутрішня частина Диплому за формою М звичайного зразка (сторінки 1-2) 
для іноземних громадян____________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ¥ тт СУМСЬКИЙ MINISTRY OF ¥ t T SUMY STATE
ОСВІТИ І НАУКИ Ь я р  ДЕРЖАВНИЙ EDUCATION AND L ap  UNIVERSITY

УКРАЇНИ ^  УНІВЕРСИТЕТ SCIENCE OF UKRAINE

ДИПЛОМ МАГІСТРА MASTER’S DIPLOMA
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ OF SUMY STATE UNIVERSITY

Х00 № 000000 X00 № 000000

Абдуллах Abdullah
Бадр Юнус Абдуллах Badr Yunus Abdullah

закінчив у 2015 році Сумський державний in 2015 completed the full course of Sumy
університет State University

здобув ступінь "Магістр” obtained master’s degree
отримав повну вищу освіту field of study "Mechanical Engineering

за спеціальністю "Технології машинобудування” Technologies”
здобув кваліфікацію "Магістр з технологій obtained qualification “Master of Mechanical

машинобудування” Engineering”

7 " ' з І Ректор А.В.Васильев Rector Anatoliy Vasylyev

Д МП Seal

30 червня 2015 р. 30 June 2015 7
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У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу мас текст українською мовою In ca.sc of any differences the text in Ukrainian shall prevail

е) Внутрішня частина Диплому за формою М звичайного зразка (сторінки 1-2) 
для іноземних громадян (при навчанні в різних навчальних закладах України)

СУМСЬКИЙ MINISTRY OF SUMY STATE
ДЕРЖАВНИЙ EDUCATION AND V i f UNIVERSITY
УНІВЕРСИТЕТ SCIENCE OF UKRAINE ^

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ 1 НАУКИ 

УКРАЇНИ

ДИПЛОМ МАГІСТРА 
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Х00 № 000000

Абдуллах
Бадр Юнус Абдуллах

у 2011 році вступив до Запорізького 
національного університету 

закінчив у 2015 році Сумський державний університет 
здобув ступінь “Магістр” 

отримав повну вищу освіту 
за спеціальністю “Технології машинобудування” 

здобув кваліфікацію “Магістр з технологій 
машинобудування”

Реісгор А.В.Васильев

МП

30 червня 2015 р.

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу мас текст українською мовою

MASTER’S DIPLOMA 
OF SUMY STATE UNIVERSITY 

X00 № 000000

Abdullah
Badr Yunus Abdullah

was admitted in 2011 to Zaporizhzhya 
National University

in 2015 completed the full course of Sumy 
State University 

obtained master’s degree
field of study "Mechanical Engineering Technologies" 

obtained qualification “Master of Mechanical 
Engineering"

Rector 

Seal

30 June 2015

In case o f any differences the text in l krainian shall prevail

Anatoliy Vasylyev

r



MQH України

СумДУ

Порядок видачі та зразки документів про вищу освіту
недержавного зразка в Сумському державному університеті

Додаток 2 -  Інформаційна складова Документів про вищу освіту

Стор. 13

Версія 01

_____ а) для Дипломів за формою МБ та МС

МІНІСТЕРСТВО СУМСЬКИЙ
ОСВІТИ І НАУКИ І ДЕРЖАВНИЙ

УКРАЇНИ Ш ) УНІВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМ________________________________
(назва Документа про вищу освіту)

з відзнакою 0
____ № ___________
(серія) (номер)

(прі.звище здобувана)

(ім я та по батькові)

Змістовна частина 
(додаток 3, п. а-б)

Директор ____________
(прізвище та ініціаіи)

мп
«___» ________ 20 р.

б) для Дипломів за формою Б, С та М

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ

ДИПЛОМ__

Т т Т'т а*SLs
СУМСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ SCIENCE OF UKRAINE S U

фото'

(назва Документа про вищу освіту)

з відзнакою Г)
№

(серія) (номер)

(прізвище здобувана)

(ім 'я та по батькові)

Змістовна частина Змістовна частина
(додаток 3, п. в-ж) (додаток 3, п. в-ж)

(посада)
МП

« »

( прізвище та ініціали)

20__р.
У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

MINISTRY OF 
EDUCATION AND І »

SUMY STATE 
UNIVERSITY

(назва Документа про вищу освіту)

with honours !)
____ № ___________

(серія) (номер)

(прізвище здобувана)

(ім ’я або ім 'я та по батькові)

(посада)
Seal

« »

( прізвище та ініціали)

20__ р.
In case o f an;, differences Ihe lext in Ukrainian shall prevail

Примітки: 11 Вказується птільки для дипломів з відзнакою 
2) Вклеюється тільки для іноземних громадян



МОН України Порядок видачі та зразки документів про вищу освіту Стор.14

СумДУ
недержавного зразка в Сумському державному університеті 

Додаток 3 -  Зразки шаблонів змістовної частини Документів Версія 01
про вищу освіту

а) для Дипломів за формою МБ
Для чоловіків Для жінок

закінчив у 20 році закінчив у 20 році

здобув ступінь “Молодший бакалавр” 
за спеціальністю “

здобула ступінь “Молодший бакалавр” 
за спеціальністю “

здобув кваліфікацію “ здобула кваліфікацію “

б) для Дипломів за формою МС

закінчив у 20 році закінчила у 20 році

здобув ступінь “Молодший спеціаліст” 
за спеціальністю “

здобула ступінь “Молодший спеціаліст” 
за спеціальністю “

здобув кваліфікацію “ здобула кваліфікацію “

в) для Дипломів за формою Б (до 2017 року прийому)
Українською мовою Англійською мовою

закінчи у 20 році in 20 completed the full course 
of

здобу__ступінь “Бакалавр”
за напрямом підготовки “

obtained bachelor’s degree field 
of study “

здобу кваліфікацію “ obtained qualification “ ”

г) для Дипломів за формою Б (з 2017 року прийому)

закінчи у 20 році in 20 completed the full course 
of

здобу_ступінь “Бакалавр”
за спеціальністю “

obtained bachelor’s degree field 
of study “

здобу кваліфікацію “ obtained qualification “

д) для Дипломів за формою С (до 2017 року прийому)

закінчи у 20 році in 20 completed the full course 
of

здобу__ступінь “ Спеціаліст ” obtained specialist degree field
отрима повну вищу освіту of study “ 99

за спеціальністю “ obtained qualification “ 99

здобу кваліфікацію “



МОН України

СумДУ

Порядок видачі та зразки документів про вищу освіту Стор. 15
недержавного зразка в Сумському державному університеті 

Додаток 3 -  Зразки шаблонів змістовної частини Документів про Версія 01 
__________ вищу освіту (продовження)______________________________

е) для Дипломів за формою М (до 2017 року прийому)

закінчи у 20 році in 20 completed the full course 
of

здобу__ступінь “Магістр” obtained master’s degree field
отрима повну вищу освіту of study “ 55

за спеціальністю “ obtained qualification “ 55

здобу кваліфікацію “

є) для Дипломів за формою М (до 2017 року прийому)

закінчи у 20 році in 20 completed the full course 
of

здобу__ ступінь “ Магістр ” obtained master’s degree field
отрима повну вищу освіту of study “ 59

за спеціалізацією “ 59 obtained qualification “ 55

здобу кваліфікацію “ 55

ж) для Документів про вищу освіту іноземних громадян (при навчанні в різних 
навчальних закладах України)_____________________________________________

у 20__ році вступи__до was admitted in 20__ to

закінчив у закінчи у 20 році in 20 completed the full course 
of

здобу ступінь “ 
отрима повну вищу освіту

obtained master’s degree field 
of study “

за спеціальністю “ obtained qualification “
здобу кваліфікацію “ ”


