
Форма диплома магістра 
Зображення малого  

Державного Герба України 

УКРАЇНА 
 

UKRAINE 

ДИПЛОМ МАГІСТРА 

___ № 000000 

(серія та реєстраційний номер, 

що присвоюється) 

__________________________________________________ 
 (прізвище, 

___________________________________________________  
ім’я, по батькові) 

 

закінчив(ла) у 20__ році 

____________________________________  
(найменування вищого навчального закладу 

____________________________________ (наукової 

установи)/відокремленого підрозділу вищого навчального закладу (наукової 

установи)) 

MASTER’S DIPLOMA 

___ № 000000 
(Series, registration number of the diploma) 

 

_______________________________________________  
(Family name) 

_______________________________________________  
(Given name(s)) 

 

in 20__ completed the full course of 

___________________________________  
(Name of Institution) 

                         ___________________________________ 

здобув(ла) кваліфікацію: 

ступінь вищої освіти магістр 

спеціальність __________________________ 

спеціалізація ___________________________ 

освітня програма _______________________ 

професійна кваліфікація _________________ 

obtained qualification: 

Master Degree  

Program Subject Area ___________________ 

Study Program _________________________ 

Educational program ____________________ 

Professional qualification _________________ 
  

Посада керівника або іншої уповноваженої 

особи вищого навчального закладу (наукової 

установи) / Position of the Head of the of Higher 

Education (Research) Institution or another 

authorized person 

Підпис/ Signature           

 

 

 

М.П. / Seal 

Ініціали, прізвище / Name, Surname 
 

 

 

"___" _________/______ 20__ р. 
          (дата видачі/ Date of Issue) 

 

 

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the 

information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail. 



Форма диплома магістра з відзнакою 
Зображення малого  

Державного Герба України 

УКРАЇНА 
 

UKRAINE 

ДИПЛОМ МАГІСТРА 

з відзнакою 

___ № 000000 

(серія та реєстраційний номер, 

що присвоюється) 

_______________________________________________ 
(прізвище, 

______________________________________________  
ім’я, по батькові) 

 

закінчив(ла) у 20__ році 

____________________________________ (найменування вищого 

навчального закладу 

____________________________________ (наукової 

установи)/відокремленого підрозділу вищого навчального закладу (наукової 

установи)) 

MASTER’S DIPLOMA 

with honours 

___ № 000000 
(Series, registration number of the diploma) 

 

________________________________________________ 
 (Family name) 

________________________________________________  
(Given name(s)) 

 

in 20__ completed the full course of 

____________________________________ (Name of Institution) 

                         ____________________________________ 

здобув(ла) кваліфікацію: 

ступінь вищої освіти магістр 

спеціальність __________________________ 

спеціалізація ___________________________ 

освітня програма _______________________ 

професійна кваліфікація _________________ 

obtained qualification: 

Master Degree  

Program Subject Area ___________________ 

Study Program _________________________ 

Educational program ____________________ 

Professional qualification _________________ 
  

Посада керівника або іншої уповноваженої 

особи вищого навчального закладу (наукової 

установи) / Position of the Head of the of Higher 

Education (Research) Institution or another 

authorized person 

Підпис/ Signature           

 

 

 

М.П. / Seal 

Ініціали, прізвище / Name, Surname 
 

 

 

"___" _________/______ 20__ р. 
          (дата видачі/ Date of Issue) 

 

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the 

information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail. 



Форма диплома бакалавра 
Зображення малого 

Державного Герба України 

УКРАЇНА 
 

UKRAINE 

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

___ № 000000 

(серія та реєстраційний номер, 

що присвоюється) 
 

_________________________________________________ 
(прізвище, 

_________________________________________________ 
ім’я, по батькові) 

 

закінчив(ла) у 20__ році 

 

____________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу / 

____________________________________ відокремленого підрозділу вищого 

навчального закладу) 

BACHELOR’S DIPLOMA 

___ № 000000 
(Series, registration number of the diploma) 

 
 

_________________________________________________ 
(Family name) 

________________________________________________ 
(Given name(s)) 

 

in 20__ completed the full course of 

 

____________________________________ 
(Name of Institution) 

____________________________________ 

здобув(ла) кваліфікацію: 

ступінь вищої освіти бакалавр 

спеціальність ________________________ 

спеціалізація _________________________ 

освітня програма _____________________ 

професійна кваліфікація _______________ 

obtained qualification: 

Bachelor Degree  

Program Subject Area ______________________ 

Study Program ____________________________ 

Educational program _______________________ 

Professional qualification ___________________ 
  

Посада керівника або іншої 

уповноваженої особи вищого 

навчального закладу / Position of the 

Head of the Higher Education Institution 

or another authorized person 

Підпис/Signature 

 

 

 

М.П. / Seal 

Ініціали, прізвище / Name, Surname 
 

 

 

"___" _________/______ 20__ р. 
      (дата видачі/ Date of Issue) 

 

  

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the 

information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail. 



Форма диплома бакалавра з відзнакою 
Зображення малого 

Державного Герба України 

УКРАЇНА 
 

UKRAINE 

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

з відзнакою 

___ № 000000 

(серія та реєстраційний номер, 

що присвоюється) 

________________________________________________________ 
(прізвище, 

_________________________________________________________ 
ім’я, по батькові) 

 

закінчив(ла) у 20__ році 

____________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу / 

____________________________________ відокремленого підрозділу вищого 

навчального закладу) 

BACHELOR’S DIPLOMA 

with honours 

___ № 000000 
(Series, registration number of the diploma) 

 

________________________________________________________ 
(Family name) 

________________________________________________________ 
(Given name(s)) 

 

in 20__ completed the full course of 

____________________________________ 
(Name of Institution) 

____________________________________ 

здобув(ла) кваліфікацію: 

ступінь вищої освіти бакалавр 

спеціальність ________________________ 

спеціалізація _________________________ 

освітня програма _____________________ 

професійна кваліфікація _______________ 

obtained qualification: 

Bachelor Degree  

Program Subject Area ______________________ 

Study Program ____________________________ 

Educational program _______________________ 

Professional qualification ___________________ 
  

Посада керівника або іншої 

уповноваженої особи вищого 

навчального закладу / Position of the 

Head of the Higher Education Institution 

or another authorized person 

Підпис/Signature 

 

 

 

М.П. / Seal 

Ініціали, прізвище / Name, Surname 
 

 

 

"___" _________/______ 20__ р. 
      (дата видачі/ Date of Issue) 

 

  

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the 

information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail. 



 

 

 


