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1. На отримання диплома з відзнакою може претендувати студент 
випускного курсу, який протягом навчання за певним освітнім рівнем:

- отримав підсумкові оцінки «відмінно» з не менше, ніж 75 відсотків 
усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, а з інших 
навчальних дисциплін- оцінки «добре»;

- склав державні іспити з оцінками «відмінно» та/ або захистив 
випускну кваліфікаційну роботу (проект) на оцінку «відмінно»;

виявив здібності до наукової (творчої) роботи, що 
підтверджується мотивованим поданням-рекомендацією випускової 
кафедри (завідувачем відділення) до Екзаменаційної (кваліфікаційної) 
комісії.

2. Рішення з приводу подання-рекомендації щодо видачі студенту 
випускного курсу диплома з відзнакою п р и й м а єт ь с я  на засіданні 
випускової кафедри і п о д а єт ься  до Державної екзаменаційної комісії.

Подання-рекомендація щодо видачі студенту випускного курсу 
диплома з відзнакою надається за умови дотримання принаймні однієї 
з наступних обов’язкових вимог:

- наявність наукових робіт для освітнього ступеня бакалавр, що 
відповідають спеціальності, яка здобувалась, і опублікованих 
студентом протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем, 
після завершення навчання за яким студент претендує на отримання 
диплома з відзнакою;

- наявність творчих та /або практичних (художніх) робіт, для ОКР 
молодший спеціаліст що відповідають спеціальності, яка здобувалась 
студентом, протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем, 
після завершення навчання за яким студент претендує на отримання 
диплома з відзнакою;

-участь студента в міжнародних та всеукраїнських фахових
науково-практичних конференціях протягом періоду його навчання за 
певним освітнім рівнем, після завершення навчання за яким студент 
претендує на отримання диплома з відзнакою;

-участь студента в міжнародних та всеукраїнських фахових
студентських олімпіадах протягом періоду його навчання за певним 
освітнім рівнем, після завершення навчання за яким студент претендує 
на отримання диплома з відзнакою;

-участь студента в міжнародних та всеукраїнських конкурсах
наукових робіт протягом періоду його навчання за певним освітнім 
рівнем, після завершення навчання за яким студент претендує на 
отримання диплома з відзнакою;

3. Для отримання диплома з відзнакою на умовах, що
перераховані у пункті 2 цього Положення, студенту, на підставі його 
особистого звернення на ім'я Голови Вченої ради коледжу, яке



візується куратором академічної групи та деканом факультету 
(завідувачем відділення) дозволяється, як виняток, повторна здача 
іспиту/заліку, з якого він отримав оцінку «задовільно» або «добре» 
(крім оцінок з курсових проектів (робіт) та практик) не більше, ніж з 
однієї навчальної дисципліни.

У випадку, якщо оцінка за повторну здачу іспиту/заліку виявиться 
вищою за ту, яка була отримана студентом перший раз вона вноситься 
уповноваженою особою в усі документи, які засвідчують результати 
навчання студента та в додаток до диплома.

У разі, якщо оцінка за повторну здачу іспиту/заліку виявиться 
нижчою за ту, яка була отримана студентом перший раз, така оцінка 
ігнорується.

4. Остаточне рішення щодо видачі студенту випускного курсу 
диплома з відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за 
результатами атестації і з урахуванням усіх поданих на її розгляд 
матеріалів. Екзаменаційна комісія може не погодитись із 
поданням-рекомендацією випускової кафедри, якщо вважатиме 
мотивувальну частину такого подання недостатньою.

5. Ознайомлення з Положенням декана факультету, завідувачів 
кафедр, завідувачів відділень, завідувачів цикловими комісіями 
здійснює заступник директора з НМР.

Ознайомлення з Положенням кураторів академічних груп 
здійснюється деканом факультету (завідувачем відділення).

6. Положення набирає чинності з дати затвердження.

7. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку 
аналогічному його затвердженню.
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