
ВИТЯГ 

з протоколу № 12 засідання вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

від 22.06.2015 р. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження технічного опису бланка «диплома магістра», що 

виготовляється поліграфічним способом 

 

Технічний опис: 

Бланк «Диплом магістра» (далі – бланк) виготовляється на офсетному 

папері форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з використанням графічних 

зображень, з текстовою інформацією з обох боків.  

Текстову інформацію надруковано відповідно до форми диплома 

магістра, затвердженої Наказом МОН України № 525 від 12.05.2015р. Вся 

інформація нанесена способом офсетного друку. 

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

маса 1м
2
 – 160 г; 

товщина – 200 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

3. Орієнтація паперу – альбомна. Кожна сторона паперу розділена на 2 

частини.  

Зовнішня сторона:  

з правого боку містяться: малий державний герб України, надпис 

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ», емблема університету, 

надписи «ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця», «Simon Kuznets KHARKIV 

NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS», «ДИПЛОМ МАГІСТРА», 

«MASTER’S DIPLOMA», «УКРАЇНА · UKRAINE»; 

з лівого боку внизу міститься напис: «У разі наявності в дипломі будь-

яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any 

differences in translation the text in Ukrainian shall prevail». 

Внутрішня сторона: 

з лівого боку внизу містяться: малий державний герб України, надписи 



«УКРАЇНА», «ДИПЛОМ МАГІСТРА»; 

з правого боку містяться: малий державний герб України, надписи 

«UKRAINE», «MASTER’S DIPLOMA». 

4. Лицьовий та зворотний боки бланка надруковані 3 фарбами 

офсетного друку: 

фонова сітка фарбою бузкового кольору; 

по периметру зроблено художнє оформлення у вигляді віньєтки синього 

кольору з написами у нижній частині «Ми навчаємо вчитися, мислити, 

працювати» на одній частині і «Discere, cogitare, laborare docemus» – на іншій; 

надписи «ДИПЛОМ МАГІСТРА», «MASTER’S DIPLOMA», 

«УКРАЇНА · UKRAINE», «УКРАЇНА», «UKRAINE» виконуються синім 

кольором; 

інші надписи виконуються чорним кольором; 

емблема університету виконується за допомогою видавлювання її 

пресом на фользі. Колір фольги: платиновий. 

5. Інші дані вдруковуються у бланк диплома магістра працівниками 

університету у відповідності до вимог Наказу МОН України № 525 від 

12.05.2015р. фарбою чорного кольору. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити технічний опис бланку «диплома магістра», що 

виготовляється поліграфічним способом 

 

 

 

 

Голова вченої ради                 /підпис/         В.С. Пономаренко 

 

 

Вчений секретар                                                            О.В. Писарчук 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИТЯГ 

з протоколу № 12 засідання вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

від 22.06.2015 р. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження технічного опису бланка «диплома магістра з 

відзнакою», що виготовляється поліграфічним способом 

 

Технічний опис: 

1. Бланк «Диплом магістра з відзнакою» (далі – бланк) виготовляється 

на офсетному папері форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з використанням 

графічних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.  

Текстову інформацію надруковано відповідно до форми диплома 

магістра з відзнакою, затвердженої Наказом МОН України № 525 від 

12.05.2015р. Вся інформація нанесена способом офсетного друку. 

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

маса 1м
2
 – 160 г; 

товщина – 200 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

3. Орієнтація паперу – альбомна. Кожна сторона паперу розділена на 2 

частини.  

Зовнішня сторона:  

з правого боку містяться: малий державний герб України, надпис 

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ», емблема університету, 

надписи «ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця», «Simon Kuznets KHARKIV 

NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS», «ДИПЛОМ МАГІСТРА», 

«MASTER’S DIPLOMA», «з відзнакою / with honours», «УКРАЇНА · 

UKRAINE»; 

з лівого боку внизу міститься напис: «У разі наявності в дипломі будь-

яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any 



differences in translation the text in Ukrainian shall prevail». 

Внутрішня сторона: 

з лівого боку внизу містяться: малий державний герб України, надписи 

«УКРАЇНА», «ДИПЛОМ МАГІСТРА»; 

з правого боку містяться: малий державний герб України, надписи 

«UKRAINE», «MASTER’S DIPLOMA». 

4. Лицьовий та зворотний боки бланка надруковані 3 фарбами 

офсетного друку: 

фонова сітка фарбою бузкового кольору; 

по периметру зроблено художнє оформлення у вигляді віньєтки синього 

кольору з написами у нижній частині «Ми навчаємо вчитися, мислити, 

працювати» на одній частині і «Discere, cogitare, laborare docemus» – на іншій; 

надписи «ДИПЛОМ МАГІСТРА», «MASTER’S DIPLOMA», 

«УКРАЇНА · UKRAINE», «УКРАЇНА», «UKRAINE» виконуються синім 

кольором; 

надпис «з відзнакою / with honours» виконуються за допомогою 

видавлювання її пресом на фользі. Колір фольги: червоний; 

інші надписи виконуються чорним кольором; 

емблема університету виконується за допомогою видавлювання її 

пресом на фользі. Колір фольги: золотий. 

5. Інші дані вдруковуються у бланк диплома магістра з відзнакою 

працівниками університету у відповідності до вимог Наказу МОН України № 

525 від 12.05.2015р. фарбою чорного кольору. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити технічний опис бланку «диплома магістра з відзнакою», 

що виготовляється поліграфічним способом 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                 /підпис/         В.С. Пономаренко 

 

 

Вчений секретар                                                            О.В. Писарчук 
 



ВИТЯГ 

з протоколу № 12 засідання вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

від 22.06.2015 р. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

Про затвердження технічного опису бланка «диплома спеціаліста», що 

виготовляється поліграфічним способом 

 

Технічний опис: 

1. Бланк «Диплом спеціаліста» (далі – бланк) виготовляється на 

офсетному папері форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з використанням 

графічних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.  

Текстову інформацію надруковано відповідно до форми диплома 

магістра, затвердженої Наказом МОН України № 525 від 12.05.2015р. Вся 

інформація нанесена способом офсетного друку. 

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

маса 1м
2
 – 160 г; 

товщина – 200 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

3. Орієнтація паперу – альбомна. Кожна сторона паперу розділена на 2 

частини.  

Зовнішня сторона:  

з правого боку містяться: малий державний герб України, надпис 

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ», емблема університету, 

надписи «ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця», «Simon Kuznets KHARKIV 

NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS», «ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА», 

«SPECIALIST’S DIPLOMA», «УКРАЇНА · UKRAINE»; 

з лівого боку внизу міститься напис: «У разі наявності в дипломі будь-

яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any 

differences in translation the text in Ukrainian shall prevail». 

Внутрішня сторона: 

з лівого боку внизу містяться: малий державний герб України, надписи 



«УКРАЇНА», «ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА»; 

з правого боку містяться: малий державний герб України, надписи 

«UKRAINE», «SPECIALIST’S DIPLOMA». 

4. Лицьовий та зворотний боки бланка надруковані 3 фарбами 

офсетного друку: 

фонова сітка фарбою бузкового кольору; 

по периметру зроблено художнє оформлення у вигляді віньєтки синього 

кольору з написами у нижній частині «Ми навчаємо вчитися, мислити, 

працювати» на одній частині і «Discere, cogitare, laborare docemus» – на іншій; 

надписи «ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА», «SPECIALIST’S DIPLOMA», 

«УКРАЇНА · UKRAINE», «УКРАЇНА», «UKRAINE» виконуються синім 

кольором; 

інші надписи виконуються чорним кольором; 

емблема університету виконується за допомогою видавлювання її 

пресом на фользі. Колір фольги: платиновий. 

5. Інші дані вдруковуються у бланк диплома спеціаліста працівниками 

університету у відповідності до вимог Наказу МОН України № 525 від 

12.05.2015р. фарбою чорного кольору. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити технічний опис бланку «диплома спеціаліста», що 

виготовляється поліграфічним способом 

 

 

 

 

Голова вченої ради                 /підпис/         В.С. Пономаренко 

 

 

Вчений секретар                                                            О.В. Писарчук 
 
 

 

 

 

 

 

 



ВИТЯГ 

з протоколу № 12 засідання вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

від 22.06.2015 р. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження технічного опису бланка «диплома спеціаліста з 

відзнакою», що виготовляється поліграфічним способом 

 

Технічний опис: 

1. Бланк «Диплом спеціаліста з відзнакою» (далі – бланк) 

виготовляється на офсетному папері форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з 

використанням графічних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.  

Текстову інформацію надруковано відповідно до форми диплома 

магістра з відзнакою, затвердженої Наказом МОН України № 525 від 

12.05.2015р. Вся інформація нанесена способом офсетного друку. 

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

маса 1м
2
 – 160 г; 

товщина – 200 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

3. Орієнтація паперу – альбомна. Кожна сторона паперу розділена на 2 

частини.  

Зовнішня сторона:  

з правого боку містяться: малий державний герб України, надпис 

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ», емблема університету, 

надписи «ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця», «Simon Kuznets KHARKIV 

NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS», «ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА», 

«SPECIALIST’S DIPLOMA», «з відзнакою · with honours», «УКРАЇНА · 

UKRAINE»; 

з лівого боку внизу міститься напис: «У разі наявності в дипломі будь-

яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any 

differences in translation the text in Ukrainian shall prevail». 



Внутрішня сторона: 

з лівого боку внизу містяться: малий державний герб України, надписи 

«УКРАЇНА», «ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА»; 

з правого боку містяться: малий державний герб України, надписи 

«UKRAINE», «SPECIALIST’S DIPLOMA». 

4. Лицьовий та зворотний боки бланка надруковані 3 фарбами 

офсетного друку: 

фонова сітка фарбою бузкового кольору; 

по периметру зроблено художнє оформлення у вигляді віньєтки синього 

кольору з написами у нижній частині «Ми навчаємо вчитися, мислити, 

працювати» на одній частині і «Discere, cogitare, laborare docemus» – на іншій; 

надписи «ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА», «SPECIALIST’S DIPLOMA», 

«УКРАЇНА · UKRAINE», «УКРАЇНА», «UKRAINE» виконуються синім 

кольором; 

надпис «з відзнакою / with honours» виконуються за допомогою 

видавлювання її пресом на фользі. Колір фольги: червоний; 

інші надписи виконуються чорним кольором; 

емблема університету виконується за допомогою видавлювання її 

пресом на фользі. Колір фольги: платиновий. 

5. Інші дані вдруковуються у бланк диплома спеціаліста з відзнакою 

працівниками університету у відповідності до вимог Наказу МОН України № 

525 від 12.05.2015р. фарбою чорного кольору. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити технічний опис бланку «диплома спеціаліста з 

відзнакою», що виготовляється поліграфічним способом 

 

 

 

 

Голова вченої ради                 /підпис/         В.С. Пономаренко 

 

 

Вчений секретар                                                            О.В. Писарчук 
 
 

 



ВИТЯГ 

з протоколу № 12 засідання вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

від 22.06.2015 р. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження технічного опису бланка «диплома бакалавра», що 

виготовляється поліграфічним способом 

 

Технічний опис: 

1. Бланк «Диплом бакалавра» (далі – бланк) виготовляється на 

офсетному папері форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з використанням 

графічних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.  

Текстову інформацію надруковано відповідно до форми диплома 

бакалавра, затвердженої Наказом МОН України № 525 від 12.05.2015р. Вся 

інформація нанесена способом офсетного друку. 

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

маса 1м
2
 – 160 г; 

товщина – 200 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

3. Орієнтація паперу – альбомна. Кожна сторона паперу розділена на 2 

частини.  

Зовнішня сторона:  

з правого боку містяться: малий державний герб України, надпис 

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ», емблема університету, 

надписи «ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця», «Simon Kuznets KHARKIV 

NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS», «ДИПЛОМ БАКАЛАВРА», 

«BACHELOR’S DIPLOMA», «УКРАЇНА · UKRAINE»; 

з лівого боку внизу міститься напис: «У разі наявності в дипломі будь-

яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any 

differences in translation the text in Ukrainian shall prevail». 



Внутрішня сторона: 

з лівого боку внизу містяться: малий державний герб України, надписи 

«УКРАЇНА», «ДИПЛОМ БАКАЛАВРА»; 

з правого боку містяться: малий державний герб України, надписи 

«UKRAINE», «BACHELOR’S DIPLOMA». 

4. Лицьовий та зворотний боки бланка надруковані 3 фарбами 

офсетного друку: 

фонова сітка фарбою синього кольору; 

по периметру зроблено художнє оформлення у вигляді віньєтки синього 

кольору з написами у нижній частині «Ми навчаємо вчитися, мислити, 

працювати» на одній частині і «Discere, cogitare, laborare docemus» – на іншій; 

надписи «ДИПЛОМ БАКАЛАВРА», «BACHELOR’S DIPLOMA», 

«УКРАЇНА · UKRAINE», «УКРАЇНА», «UKRAINE» виконуються синім 

кольором; 

інші надписи виконуються чорним кольором; 

емблема університету виконується за допомогою видавлювання її 

пресом на фользі. Колір фольги: срібний. 

5. Інші дані вдруковуються у бланк диплома бакалавра працівниками 

університету у відповідності до вимог Наказу МОН України № 525 від 

12.05.2015р. фарбою чорного кольору. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити технічний опис бланку «диплома бакалавра», що 

виготовляється поліграфічним способом 

 

 

 

Голова вченої ради                 /підпис/         В.С. Пономаренко 

 

 

Вчений секретар                                                            О.В. Писарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВИТЯГ 

з протоколу № 12 засідання вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

 від 22.06.2015 р.  

 

СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження технічного опису бланка «диплома бакалавра з 

відзнакою», що виготовляється поліграфічним способом 

 

Технічний опис: 

Бланк «Диплом бакалавра з відзнакою» (далі – бланк) виготовляється на 

офсетному папері форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з використанням 

графічних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.  

Текстову інформацію надруковано відповідно до форми диплома 

бакалавра з відзнакою, затвердженої Наказом МОН України № 525 від 

12.05.2015р. Вся інформація нанесена способом офсетного друку. 

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

маса 1м
2
 – 160 г; 

товщина – 200 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

3. Орієнтація паперу – альбомна. Кожна сторона паперу розділена на 2 

частини.  

Зовнішня сторона:  

з правого боку містяться: малий державний герб України, надпис 

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ», емблема університету, 

надписи «ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця», «Simon Kuznets KHARKIV 

NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS», «ДИПЛОМ БАКАЛАВРА», 

«BACHELOR’S DIPLOMA», «з відзнакою / with honours», «УКРАЇНА · 

UKRAINE»; 

з лівого боку внизу міститься напис: «У разі наявності в дипломі будь-

яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any 

differences in translation the text in Ukrainian shall prevail». 

Внутрішня сторона: 



з лівого боку внизу містяться: малий державний герб України, надписи 

«УКРАЇНА», «ДИПЛОМ БАКАЛАВРА»; 

з правого боку містяться: малий державний герб України, надписи 

«UKRAINE», «BACHELOR’S DIPLOMA». 

4. Лицьовий та зворотний боки бланка надруковані 3 фарбами 

офсетного друку: 

фонова сітка фарбою синього кольору; 

по периметру зроблено художнє оформлення у вигляді віньєтки синього 

кольору з написами у нижній частині «Ми навчаємо вчитися, мислити, 

працювати» на одній частині і «Discere, cogitare, laborare docemus» – на іншій; 

надписи «ДИПЛОМ БАКАЛАВРА», «BACHELOR’S DIPLOMA», 

«УКРАЇНА · UKRAINE», «УКРАЇНА», «UKRAINE» виконуються синім 

кольором; 

надпис «з відзнакою / with honours» виконуються за допомогою 

видавлювання її пресом на фользі. Колір фольги: червоний; 

інші надписи виконуються чорним кольором; 

емблема університету виконується за допомогою видавлювання її 

пресом на фользі. Колір фольги: срібний. 

5. Інші дані вдруковуються у бланк диплома бакалавра з відзнакою 

працівниками університету у відповідності до вимог Наказу МОН України № 

525 від 12.05.2015р. фарбою чорного кольору. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити технічний опис бланку «диплома бакалавра з відзнакою», 

що виготовляється поліграфічним способом 

 

 

 

 

Голова вченої ради                 /підпис/         В.С. Пономаренко 

 

 

Вчений секретар                                                            О.В. Писарчук 
 
 
 
 
 
 



ВИТЯГ 

з протоколу № 12 засідання вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

 від 22.06.2015 р. 
 
 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження технічного опису бланка «додаток до диплома 

європейського зразка», що виготовляється поліграфічним способом 

 

Технічний опис: 

1. Бланк «Додаток до диплома європейського зразка» (далі – бланк) 

виготовляється на офсетному папері форматом 297 х 420 мм (± 0,5 мм) з 

використанням графічних зображень, з текстовою інформацією з обох боків. 

Для виготовлення бланку використовуються 2 листи вказаного формату. 

Текстову інформацію надруковано відповідно до форми додатка до 

дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, магістра, магістра  з відзнакою 

європейського зразка, затвердженої Наказом МОН України № 525 від 

12.05.2015р. Вся інформація нанесена способом офсетного друку. 

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

маса 1м
2
 – 160 г; 

товщина – 200 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

3. Орієнтація паперу – альбомна. Кожна сторона паперу розділена на 2 

частини.  

Перша сторінка:  

зверху ліворуч вказуються: малий державний герб України, надпис 

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ», емблема університету. 

4. Лицьовий та зворотний боки бланка надруковані 3 фарбами 

офсетного друку: 

фон - фарбою жовтого кольору; 

по периметру зроблено художнє оформлення у вигляді віньєтки синього 

кольору; 

інші надписи виконуються чорним кольором. 



5. Інші дані вдруковуються у бланк додатка до диплома європейського 

зразка працівниками університету у відповідності до вимог Наказу МОН 

України № 525 від 12.05.2015р. фарбою чорного кольору. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити технічний опис бланку «додаток до диплома 

європейського зразка», що виготовляється поліграфічним способом 

 
 

Голова вченої ради                 /підпис/         В.С. Пономаренко 

 

 

Вчений секретар                                                            О.В. Писарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВИТЯГ 

з протоколу № 12 засідання вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

 від 22.06.2015 р. 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження технічного опису бланка  «залікова книжка 

студента», що виготовляється поліграфічним способом 

Технічний опис: 

Бланк «Залікова книжка студента» (далі – бланк) виготовляється на 

офсетному папері форматом 105 х 297 мм (± 0,5 мм) з використанням 

графічних зображень, з текстовою інформацією з обох боків. Для 

виготовлення бланку використовуються (для магістрів – 7 листів вказаного 

формату + 1 титульний лист; для бакалаврів – 10 листів вказаного формату + 

1 титульний лист). 

Вся інформація нанесена способом офсетного друку. 

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення внутрішніх сторінок бланка: 

маса 1м
2
 – 160 г; 

товщина – 200 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення титульного листа бланка: 

маса 1м
2
 – 320 г; 

товщина – 400 ± 4 мкм; 

білість – 92 – 96 %. 

3. Лицьовий та зворотний боки бланка (внутрішні сторінки) 

надруковані фарбою чорного кольору офсетним друком. 

Лицьовий бік титульного листа надруковані фарбою 4 кольорів з 

ламінуванням. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити технічний опис бланку «залікова книжка студента», що 

виготовляється поліграфічним способом 

 

Голова вченої ради                 /підпис/         В.С. Пономаренко 

 

Вчений секретар                                                            О.В. Писарчук 
 


