
 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

 

 

 

від  «13» жовтня 2016 р.       № 84  

  

 

 

З метою організації виготовлення додатка до диплому про вищу освіту 

європейського зразка відповідно до ст. 7, 36 Закону України «Про вищу 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. №193 «Про 

документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» здобувачам 

вищої освіти відповідних рівнів зимового випуску. 

 

 

ПРОПОНУЮ: 

 

1. Завідувачам випускових кафедр для своєчасного формування додатків 

європейського зразка сформувати та надати: 

a) Перелік нових навчальних дисциплін, практик, курсових робіт 

(проектів) для довнесення відсутніх дисциплін в ЄДЕБО до 

01.11.2016 р. Рапорт надати на ім’я ректора за підписом виконавця 

та керівника підрозділу до навчального відділу кім. 319 корпус 1 та 

на електронну адресу (nv-edebo@ukr.net) у форматі MS Excel за 

відповідною формою (додаток 1); 

b) Вимоги освітньої програми (структура програми та набуті 

компетенції) надати на погодження до навчально-методичного 

відділу (Білецька Валентина Анатоліївна, корп.1, кім.326) до 

21.11.2016 р. 

2. Деканам факультетів, директорам центрів, відповідальним за ЄДЕБО 

провести перевірку персональних даних студентів: ПІБ студента, дата 

народження, стать, серія та номер паспорту, ІПН, термін навчання, 

попередній документ про освіту (серія та номер), форма фінансування. 

За підсумками перевірки надати рапорт до навчального відділу (кім. 

319, корпус 1) на ім’я ректора за підписом виконавця та керівника 

підрозділу до 11.11.2016 р.  



3. Встановити наступні терміни внесення таких даних до ЄДЕБО для 

формування додатків європейського зразка: 

a) Завершити створення навчальних планів – до 10.12.2016 року; 

b) Внести до навчального плану набуті компетенції, вимоги освітньої 

програми, професійні та академічні права – до 10.12.2016 року; 

c) Внести оцінювання з навчальних дисциплін, курсових робіт 

(проектів), практик – до 20.12.2016 року (випуск – 31.01.2017 р.), до 

30.01.2017 р. (випуск – 28.02.2017 р.); 

d) Внести дані з атестації – до 24.01.2017 р. (випуск – 31.01.2017 р.), 

до 21.02.2017 р. (випуск – 28.02.2017 р.). 

4. Деканам факультетів та директорам центрів забезпечити безумовне 

виконання пунктів 1, 2 службового розпорядження від 19.01.2016 року 

№2. 

За довідками звертатись до навчального відділу (Сюсюрченко Олена 

Валеріївна, Демура Вікторія Ігорівна, Лисова Ірина Миколаївна за телефонами 

374-98-38). 

 

 

 

 

Ректор  М.В. Поляков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

№ 

з/п 

Коди 

спеціальностей 

Рівень вищої 

освіти 

Назва навчальної 

дисципліни, практики, 

курсової роботи 

(проекту) українською 

мовою 

Назва навчальної 

дисципліни, практики, 

курсової роботи 

(проекту) англійською 

мовою 

1 2 3 4 5 

     

     

 


