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Серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома______
Зегіез, ге§І5Ігаїіоп питЬег апё даіе оГ іззие оГ іЬе (ііріота

М20№ 022121 31/01/2020
_______ Реєстраційний номер та дата видачі додатка_________

Ке^ізігаїіоп пишЬег апсі сіаіе оґ іззие оГ Йіе зирріешепі

7459081 31/01/2020
(беї диплома недійсний)

(поі уаіііі \уі(ЬоиІ ІІіе біріота)

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКНИКА
ІІМГОКМАТІОМ АВОІІТ ТНЕ СКАШІАТЕ

I. ІІрішншс
Еатіїу пате($)

Шаркова 
ЗНагкоха

3. Дата нар<иження(чнс.ш/місяць/рік)
Паїе оГ ЬігОї (ііау/топііі/уеаг)

21/05/1979

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ_______________________________________________
ІХЕОКМАТІОХ АВОІТ ТНЕ ОІІАиРІСАТЮХ

І. Кваліфікація випускника: ступінь вищої освіти, спеціальність (та необхідності -  спсціалііація. освітня програма, 
професійна кваліфікація).
ЦиаііПсаСіоп: Пе^гее, Рго^гаш ЗиЬіесІ Агеа (ІГ пссеззагу Зійду рго^гаш. ЕйисаііопаІ ргоцгаш. РгоіеззіопаІ циаІіГісаІіоп)

Магістр 024 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Мадег 029 Іпґоппаїіоп. ИЬіагу ажі агсіямаї зішііез

2. ім 'я та по батькиві 
С іуєіі пате(х)

Олена Володимирівна 
ОІепа

р  .
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

у о и ю у м у к  р а н ь
ЕАЗТ 11ККА1Ы1АК 

ЫАТЮЫА1. ІІМІУЕКЗІТУ

2. Галузь знань 02 Культура і мистецтво

ГіеІсІ оГ $1ш1у 02 Сиїїиге а т і  аггз

3. Найменування і статус закладу освіти (наукової установи), який (яка) виконував!.іа) освітню програму та присвоїв(ла) 
кваліфікацію
Мате апсі §(аіи§ оГ іЬе іііцйсг есіисаііоп (гезеагсЬ) іп.чсіїиііоп йєііуєгєсі іЬе зіисіу рго^гат апсі сопГеггей Ійе фіаІіГісаІіоп

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Заклал вищої освіти державної форми власності. Міністерство освіти і науки України. 
Національний

Уоіонйушуг ОаІіІ Еазї Цкгашіал Ыанопа! Шіуегзіїу. 8іаІе-о\упе<і ебисаііопаї тзШийоп. Міпізігу оїЕсіисаііоп апсі Зсіепсе оПікгаіпе. Наполаї.

4. Мова(и) навчання / Гап§иа£с(.ч) оГ іпхСгисГіоп Українська / Іікгаіпіап

НІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙ_________
ІІЧГО&МАТІСМ АВОІІТ ТНЕ ГЕУЕЬ ОР ТНЕ СЩАЫПСАТКЖ

І. Рівень кваліфікації / ЬетеІ оГ циаіііїсаііоп
Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає 8 рівню НРК. передбачає здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень га/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог ТЬе зесоїкі (тазіег’з) Іехеі оПііцЬег ебисаііоп соїтезропсіз іо ієуєі 8 оГ іЬе МаиопаІ Оиаііїісаііопз Ргатечсогк оШ кгате . еіі\іза$>е$ іЬе аЬіІіСу оГ а 
регзоп ю зоіує сотріех рюЬІетз апсі ргоЬІеїш іп а рапісиїаг агеа оі'ргої'еззіопаї асйуііу ог іп іЬе ргосезз оїзгисіу іЬаі іпуоіуєз гезеагсЬ апсі /  ог іппоуаііоп апсі із 
сіїагасіегігесі Ьу ипсеПаіпгу оГ сопбігіопз апсі гециігетепіз

2. Офіційна тривалість програми / ОІЇЇсіаІ ііигаїіоп оГ рго^гатте
і рік 5 місяців, 90.00 кредитів ЄКТС І уеаг 5 топіЬз, 90 00 ЕСТ8 сгесіііз

3. Вніиогії до вступу / Лііпіічмоп гециігстепСзїз)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Всіхп здійснюється за результатами вступних випробувань ТЬе іїгзі (ЬасЬеІог'з) ієуєі оГЬіцНег есіисабоп 
Асітіззіоп із саггіесі о т  оп їЬе гезиііз оГетгапсе ехатіпаїіопз.



1. Форма навчання_______________________Денна__________________________________________________ _________________
Мсніе оГ $(ін)у Риіі-ііте

2. Вимоги освітньої програми та результати навчання та нси» ______________________________________
Рго§гатте гециігстеїШ
Обсяг освітньої програми складає 90 кредитів ЄКТС ( І кредит ЄКТС ЗО годин), який включає: формування загальних компетентностей - 12,0 кредитів 
ЄКТС, формування фахових компетентностей - 34,5 кредитів ЄКТС: дисципліни вільного вибору здобувана вищої освіти -  22,5 кредитів СКТС. 
практична підготовка -  21,0 кредитів ЄКТС. В рамках практичной підготовки проводиться педагогічна практика -  3 кредитів СКТС, переддипломна 
практика - 6 кредитів ЄКТС та виконання магістерської кваліфікаційної роботи -12  кредитів ЄКТС..

ТІїе уоіите оГ іііе егіисасіопаІ ргоигат із 90 ЕСТ$ сге«ііІ& < 1 ЕСТ5 сгеїііі ЗО Ьоигз), \уЬісЬ іпсішіез: Гогтаїіоп оГ»епегаІ сотреІепсе$ -  12,0 ЕСТ8 сгєсіііб. 
Гоппаїіоп оГ ргоГеззіопаІ сотретепсіез -  34.5 ЕСТ8 сгесіііз: бізсірііпез оГ {теє ейоіее оГЬїцЬег ебисаПоп арріісапі -  22.5 ЕСТ8 сгесііі$. ргасіїсаі Ігаіпііщ -2 1 ,0  
ЕСТ$ сгесіііз \\ГіАіп їЬе ітате\Уогк оГ ргасіїсаі ігаіііш^;. їЬе реііадоілсаі ргасіісе із сопсіисіесі -  З ЕСТ8 сгебіїз, їЬе рге"габиаііоп ргасбсе із сопбисіеьі -  6 ЕСТ8 
сгесіїїз, Мазіег'з Оешее ТЬезіз -  12 ЕСТ5 сгеїіііз.

Бали здобувану вищої освіти зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п 4 4) складання екзаменів з навчальних дисциплін, 
захисту курсових робіт, захисту звітів з практик, захисту магістерської роботи!
8согез аге аззішіеСІ (о ГЬе арріісапі Гог ЬіаЬег едисаіюп \\Ьеп ЬежЬе зиссеззійііу (зее О гасі і пц зсіїеше іп 4.4) раззез ехашіпаїіопз ог (езіз т  зи^есіз. сіеГенсіз 
соигзе рарег. герогіз гезиііз оПиз/Нег ргасїісаі Н атту , беГешЗз Мазіег'з Ое^гее ТЬезіз.

Програмні результати навчання:
- формувати адекватний інформаційний світогляд, системне бачення актуальних завдань інформаційної, бібліотечної та архівної справи,
- аналізувати тенденції та соціальні настілки інформатизації суспільства, й супутніх процесів.
- використовувати професііїно-профільовані знання, уміння п навички д ія  вирішення практичних завдань в галузі інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи,
- аналізувати стан документно-інформааійної діяльності у підприємствах, організаціях, установах:
- здійснювати обгрунтований вибір та організацію впровадження сучасних інформаційних технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній справі:
- рекомендувати обгрунтовану стратегію створення та експлуатації інформаційних ресурсів підприємств, організацій, установ:
- застосовувати знання з методології документознавства в процесах документування та опрацьовування документованої інформації;
- визначити завдання та  операції згортання інформації в інформаційній, бібліотечній та архівній справі.
- розробити оптимальну стратегію захисту інформації у підприємстві, організації, установі:
- організувати інформаційне забезпечення науково-дослідної, інженерно-технічної та управлінської діяльності:
- організовувати впровадження та експлу атацію інформаційних, бібліотечних та архівних систем у підприємствах, організаціях, установах, корпораціях;
- вміти використовувати методи вивчення інформаційних потреб споживачів інформації;
- здійснювати маркетинг інформаційних продуктів та послуг:
- обгрунтовувати та обирані шляхи вдосконалення доку чентно-інформашнних процесів, здійснювані інноваційну діяльність в інформаційній, 
бібліотечній та архівній справі:
-здійснювати аналіз і синтез нової наукової інформації, самостійне навчання з використанням сучасних засобів доступу до джерел професійної 
інформації, інформаційної діяльності в мережі Інтернет;
- користу ватися знанням іноземної мови для здійснення наукової комунікації, засвоєння досягнень світової науки:
- здатність весни викладацьку діяльність у вищій школі, використовувати знання методики викладання спеціальних дисциплін.

Ргоугапі ГЄ5НІІ5 оГ ігаіпіпр:
- Гопп ап асіес|ііаїе іпГоппаїіоп суогісіуієсу. а $у$гетаііс уібіоп оГ іЬе сиггепі іазкз оГ іпГоппаїіоп, ІіЬгагу апсі агсЬіуе Ьизіпевя:
- апаіуге ігетіь алсі зосіа! сопзециепсе» оГ ьосіеіу іпГоппаїігаїюп, ііз ассошраиутц ргосе5$е$;
- и5е ртГеззіоп ргоПІе кпо\у1е<іуе. зкіНв аші аЬіііііе8 іо боіує ргасііеа! ізбіієб іп гЬе Гіеісі об іпГоппаїіоп, ІіЬгагу апсі агсЬіуе Ьішпєбй:
- апаїуге іЬе зіаіе оГбосшпепі апд іпіЬгтаііол аеЙУІгіез аг епіегргізез. ог^апі/аііош аші іпзііГигіопз:
- сапу оиг а ди^гіігесі сіюіее аші ограпігаїюп оГіпосіет іпГогтаїюп іесЬпоІО£іез ітріетепіаіюп іпіо іпГоппаїіоп, ІіЬгагу апсі агсЬіуе Ьизіпезз:
- гесоттепсі афізіііїесі зігаїе^у Гог іЬе сгеаііоп апсі орегаїіоп оГ іпГоппаїіоп гезоигсез оГ епісгргізез, огиаиігаїіопз апсі іпзіііиііопь;
- арріу кпоміебуе оГсіоситепі тапа^етепі теїіюііоіо^у іп іЬе ргосезз оГсІоситепіім^ апсі ргосеззіп^ оГбоситепіесі іпГоппаїіоп:
- беПпе іазкз апсі орегаїіопз оГсІаіа сотргеззіоп іп їЬе іпГогшаїіоп, ІіЬгагу апб агсЬіуаІ Ьизіпезз;
- бе\ е1ор ап оріітаі зігаїену Гог іпГоппаїіоп ргоіесііоп аі їЬе епіегргізе. ограпіхаїіоп апсі іпйіііиііоп;
- ог”апі2е іпГогтаїюп ргоуісіши оГгезеагсЬ, епшпеегіи^, ІесІтісаІ апсі тапа^етеп і асіїуіііех:
- ог^апгіе їЬе ітріетепіаіюп апсі орегаїіоп оГ іпГоппаїіоп, ІіЬгагу апсі агсЬіуаІ зузіетз аі епіегргізез, огцат/апопз, іпзітіііопз апсі согрогаїіопз:
- Ье аЫе ю изе зійду теїЬосІз оГ іпГоппаїіоп соозитегз пееіГз;
- сапу оиі тагкегіпр оГ іпГоппаїіоп ргосіисіз апсі зеїлісез;
- шинні апсі сЬоове гЬе мауз Іо сіеуеіор (іоситепі апсі іпГоппаїіоп ргосеззез, сапу оиі іппоуаііуе асііуііу іп іпГоппаїіоп, ІіЬгагу апсі агсЬіуе Ьизіпезз;
- саггу оиі апаїузіз апсі зупіЬезіз оГпєуу зсіепіійс іпГоппаїіоп, ішіерепсіепі ІеатІїщ изіп& пюсіегп теап з оГассвзз ю боіігсєб оГ ргрГезБІопа! іпГоппаїіоп. 
іпГогшаїіоп асіІУІііеБ оп їЬе Ітегпеї;
- іібє їЬе кпохч іесіце оГ а Гогеіші Іапциауе Гог їЬе ітріеіпепіаіюп оГ бсієпіійс соттипісаііоп. а$мті1аііоп оГ ххогісі ясіепсе асЬіеч етепік;
- аЬіІііу Ю сопсіисі ІеасЬіп^ асіїутііесг іп Ьі^ііег есіисаііоп іпзіііиііопз, іо изс'іЬе іпеїЬосіоІору кпосуіесіас оГзресгаІ бізсірііпез ісасЬіпа.
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Ж А гиьж * і . ч - ' з вітні компоненти та результати навчання <а кожним т них (та необхідності), кредити ГвропеііськоТ
Мфкдовдяі трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали
>  і <т • - -  ч - зЬ-іи» гЬе еііисаііопаї сотропепВ апсі Іііе Іеагпіпц оиісошех, іініінііп" Ьигореап Сгссііі ТгапзГсг апіі
. і ? . <• ~ «--•■т ,геіііі>. агайет, гаїіпа РОІПТ8, хсогек____________ _____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

’СШІК
і Ш$

•:* -™ * ч г . нентн ТЬе ебисаііопаї сотропепіз

Кредити
ЄКТС
ЕСТ5
сгебіїз

Години
Ноигз

Бали / 
Магкз

Оцінка за
національною шкалою 

/ Ыабопа! &га<іе

Рейтинг
ЄКТС
ЕСТ5
угасіез

- с - _ ■ ■ • та ггдшзашя наукових досліджень МефсхіоГову аші
щж  \авт г о і 5с?епіі(іс гезеагсЬ 3 90 74 Зараховано / Раззесі с

~ - ш  тедаї лки  вищої школи Рйпсіатепіаіз оГЫсфег ебисаіюп
3 90 74 Зараховано /  Раззесі с

и  -5 їяеземнз мова ‘ РогеііШ Гап(щаі§е 3 90 82 Зараховано Раззесі в

• дика викладання спеціальних дисциплін МеіЬосіз оРІеасНіп§
«ресаі- *иЫес?$ 6 180 82 Добре Ооосі в

уі «формаційного згортання Оаіа сотрге55Іоп їЬеогу 5 150 82 Д обре/ Особ в

’ : рмашйна діяльність в мережі Інтернет Іпіетеї іпГогтаїїоп
6,5 195 83 Д обре' Ооосі в

- Методологія документознавства Кесогсі таиа^етепі теіЬо(іоіо§у 0 180 82 Добре Ооосі в

о:.-А в - .§ ік гк гігч т  інформаційні технології - Апаїуіісаі іпГогтасіои
іЄЄЬшІ0£ІЄ5 7 210 84 Добре / Ооосі в

9
Архівний та бібліотечний менеджмент / АгсЬіуєз агиі ііЬгагу 
шалайетепг 4 120 81 Добре / Ооосі с

?ЛЛ' ■ шф .рматизашя і соціальні процеси / ІпГогтаїіопаї гесітоіо§у аші
50С13І рГОСЄ$$Є§ 5,5 165 76 Добре 'Ооосі с

інформаційне забезпечення управління ' Мапарепіепі іпіогтагіон
хиррогї 6 180 76 Зараховано РачзесІ с

п
Управління інформаційними ресурсами ІпГогшаїіоп гезонгсе
їлалаеешепї 5 150 83 Добре СгООСІ в

ІЗ. Корпоративні інформаційні системи /  Согрогаїе іпГоппаїіоп зузіетз 6 180 82 Зараховано! Раззесі в

•• 14 ІІивоьний захист 90 Зараховано Раззесі А

Курсові роботи (проекти) / Асаііепііс уеаг рарсгз

На>ково-дос;пдна робота студентів ' ЗсіепііПс апсі гезеагсН чхогк оі*
ШиксВ 3 90 78 Добре Ооосі с

Практики / Ргасіісаі ігаіпіпц

і 5 П едагогічна практика Ребас'ацісаІ ргасіісе 3 90 80 Дооре Ооосі с

г Переддипломна практика / Ргецгасіиаііоіі ргасіісе •6 180 80 Добре / Ооосі с

Атестація /  СеПіПсаІіоі*

11 Кваліфікаційна магістерська робота / Мазіег’з «іе§гее іііезіз 12 360 95 Відмінно ЕхсеІІепі А

Всього кредитів ЄКТС/ ТоїаІ сгебіїз ЕСТ8 90 2700
Підсумкова оцінка / ТоїаІ шагк аші гапк 81

З



Довідник з розподілу оцінок Ке&гепсе Ьоок 011 гаїШ£5

ОшнкиДлгаїіез Мін значення рейтингу Мш.гаїіш* роїпі$ Макс.значення рейтингу' Махтаїіпа роіпіз

Національна диференційована шкала КаїіопаІ фІУегепїіаіесі цгасіе

Відмінно ЕхсеІІепі 90 100

Добре Сооіі 74 89

Задовільно / Заіізїасіогу 60 73

Незадовільно Раї! 0 59

Національна недиференційована шкала КаїіопаІ ипсіїГТегепгіаіеД §га<іе

Зараховано Раззесі 60 100

Не зараховано Раіі 0 59

Шкала ЕСТХ ЕСТ5 егаОе

А 90 100

в 82 89

с 74 81

Г) 64 73

Е 60 63

Ех 35 59

Р 1 34

О цінки «В ідмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами виконання курсовю 
дипломних робіт (проектів і, за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків.

«ЕхсеІІепГ». «Особ». «Заіізіасіогу» цгабез зЬо\у іЬе гезиііз оґ: ехатіпаїіопз. бііТегепііаіесі іезіз, уеагіу рарегз (річуесіз) агкі іЬезез (біріота ргріесіз), луогк 
ріасетепіз. «Раззеїі» з Ьо\у іНе ге^иіііі о ї іеїзіз.

5. Загальна класифікація присвогної кваліфікації 
(Чиаіііісаііші ніїНіп (Не «епегаї еІазхіПсаііоп оГциаІіПсаїіопз

Диплом / Піріопіа

Класифікація кваліфікації/ СІаззШсаІіоп зузіепі Критерії/ Сгіїегіа

Диплом з відзнакою, Оіріоіиа зуіііі Иопоигз

не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної 
підготовки, з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за результатами 
державної атестації Оуєг 75% ої »іж!ез аге "ехсеІІепГ, по "заГізїасіогу", опіу "ехсеНепі" иха<к 
Гог а зіаге ехатіпаїіоп

Диплом Оіріота успішне виконання програми підготовки зиссеззїиі сотріеііоп оГ а зійду рго^гатте

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА_________
V. ^РОа\ІАТЮ% АВОІТ АСАОЕМІС А>Ш РКОЕЕ88ІОМАЕ КІСНТ8

1. Академічні права 
Ассе$§ № ГигіНег чПідіех.

Право на здобуття іретього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - ступеня доктора філософії

ГІіе гі^Ьг ю  оЬїаіп (Ііе іЬігсІ (есіисаііопаї-зсіепіійс) ієуєі оПіі§Ьег едисаііоп - гЬе сісілєє оГсіосіог оГ ріпіозоріту

2. Професійні права 
РгоіездіопаІ чСаіих

Право професійної діяльності відповідно до отриманої кваліфікації 
Ешйіесі \уіі1і тіне гІ£ІП 0$ ргоіеззіопаі асііуііу жіїНіп іііе ^иаІШсаІіоп оЬіаіпесі

4



/  ш Щ ш ш ш ш ш И М »  Ш
лОЛАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ______________________________________________________________________________

X  А00ІТІОЧАІ. 1!ЧРОК.\1АТЮ*
Найменування всіх закладів вищої «світи (наукових установ) (відокремлених структурних підрозділів закладів вишок'освіти), у 
:их здобувалася кваліфікація (у тому числі заклали «світи, в яких ідобувач вищої освіти вивчав «кремі лисципліни та ириграмами
анемічної мобільності). Строки навчання в кожному т них_____________________________________________________________
іпк- оГ Ніс Ніціїсг ейисаііоп (гезсагсії) іпзіііиііопз. Оигаїіоп оГ(гаіпіп«

дноукраїнськнй національний університет імені Володимира Дала 

-бутут і)аііі Еазі Цкгаіпіал ЫаНопа! Цшуегяіу.
01/09/2018- 31/01/2020

«формація при атестацію 
огтаїіоп «л сегїіПсаІіоп
чїувач вищої освіти захистив кваліфікаційну роботу магістра на тему «Система менеджменту як концепція управління сучасною 
тіотекою» Рішенням Екзаменаційної комісії від 24 01.2020 р йому присвоєно кваліфікацію «магістр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, 
тіотечна та архівна справа». Голова ЕК - Сагшцька Олена Михайлівна, канд іст наук, доц., доцент кафедри історії та археології 
дноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

їішіепі (ІеГепОеб Ыз РіпаІ Мазіег'з ГЬезіз епііІІеО "Мапааетепі зузіет аз а сопеері оГтскіет ІіЬгагу тапа§етем”. Не «аз «иаііііесі аз "тазіег" 
ііаііу 029 "ІпГогтаїіоп. ІіЬгагу ажі агсЬіуаІ зішііез" ассогдіпв Іо ІІіе Оесізіоп оїіЬе Ехатіпаїіоп Соштіззіоп 24.01.2020. ЕС СЬаігтап - Оіепа 
іізка. Саїкікіаіе оГНізїогісаІ Ясіепсез, Аззосіаіе РгоГеззог. Оераптсіи оГНізЮгу аікі АгсЬеоІо^у оІ'гНе Уоккіутуг ОаНІ Базі Ь'кгаіпіал ИаііопаІ 
УСГЗІІу.

«итактпа інформація закладу ви то ї освіти (наукової установи) (у тому числі гарант освітньої програми)
(ас(з оГІЬе ЬіцЬсг ссіисаГіоп (гсзсагсії) іпзіііиііоп (іпсіїкііое (Ье ІпГогтаїіоп оп (Ье Неа<1 оГ Кііисаііопаї ргоцгат)

пект Центральний 5Ч-а. м. Ссвгродонсцьк. Луганська область. 93400. Україна Нпр /Уумос зпи еііи иа 
,'епігаі Ргозресі, Зехегмішіеіяк, Цікапхк гефоп, 93400, Цкгаіпе ЬИрз'/млсжзпи ефі на

іт освітньої програми Чурсін М М. і д.пед.н.і
Іеасі оГ Ьбисапопаї ргоргат СІїигзіп М М (Оосіог оГ РебацоуїсаІ ХсіепсезІ

формація про попередній документ про освіту (вид документа, серія та реєстраційний номер, найменування закладу освіти, який 
в документ, дата видачі)
'таїіип аЬоиІ Ніс ргехїоиз Поситепі оГ ссіисаГіоп (Іуре оГ (іоситепі, ге|»І8ГгаІіоп питЬег. пате оГ (Не іпзіііисіопз. Па Ге оГ іззие)

їм спеціаліста АН 34801248 від 30.06.2008: виданий Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля. Інформація про визнання 
■ них документів про освіту - попередній документ про освігу виданий в Україні ЗрееіаІізГ Оіріопш АН 34801248 Оаіеіі 30.06.2008. ізьиеіі Ьу ІІіе Уоккіутуг 
іазі І.’кгаїтап Маїіопаї ІІшхегзіїу ІпГогтаїіоп оп ікс гесоепіііоп оГ іпісглаїіопаї ебисаНоп ОоситепТз - а ргеїііпінагу фоситеїи оп ебисаііоп ізхиеб іп Цкгаіпе.

ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА 
СЕКТІРІСАТКЖ ОР ТНЕ ЭЕРРЬЕМЕМТ
ада керівника закладу вищ ої осяли  (наукової установи) або 2. Підпис керівника закладу вищої освіти 
уповноваженої особи закладу вищ ої освіти (наукової (наукової установи) або іншої
т п  уповноваженої особи закладу вищ ої освіти

(наукової установи)

п оГіЬе Ьеазі р ї  їЬе Ьі§ііег езіїкдііоп (геасагсЬ) іпчгіїиЗіоп ог $щпа*иге о ї ІЬе Ьеасі оГ іЬе Ні§Нег ічіисаГіоп 
г аиїЬогігеї! регхоп (ге.чеагсЬ) іпміїиііоп ог апоїНег лиіЬогі/счі

4. П ечатка закладу в и т о ї освіти (наукової установи)
8еаІ ої іЬе ЬідЬсг есіисаііоп (гскеагсЬ) іпчїііиііоп

3. Прізвище та  ініціали керівника такладу 
вищої освіти (наукової установи) або іншої 
уповноваженої особи закладу вищ ої освіти 
(наукової установи)

8и гп ате  апсі іпіііаіч оГ Йіе Неагі оГ Ніе ЬіцЬег 
езіисаііоп (ге8еагсН) іпчііїиііоп ог апогіїег 
аиіЬопгеїі регеоп

О. В. Поркуян 
ОІЬа Рогкиіап
5. Дата (день/чісяць/рік)
Эа*е оГ іч.чие ((Іау/топИі/уеаг).

31/01/2020
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