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ПОЛОЖЕННЯ  

про диплом з відзнакою 

у ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету»  

(проект) 

 

1.Загальні положення 

1. Положення про диплом з відзнакою (далі – Положення), розроблене 

на підставі Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову 

передвищу освіту»,  Положення про організацію освітнього процесу у 

Відокремленому структурному підрозділі  «Технолого-економічний фаховий 

коледж Білоцерківського національного аграрного університету»,  

Положення про диплом з відзнакою у Білоцерківському національному 

аграрному університеті. 

 

2. Метою Положення є нормативне визначення умов, за яких здобувачі 

вищої освіти/фахової передвищої освіти Відокремленого структурного 

підрозділу «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету», (далі – Коледж) можуть 

претендувати на отримання документів про вищу освіту/фахову передвищу 

освіту з відзнакою (далі – диплом з відзнакою).  

 

3. Диплом з відзнакою - це документ про вищу освіту/фахову передвищу 

освіту, який видається Коледжем за підсумками атестації здобувача вищої 

освіти/фахової передвищої освіти екзаменаційною комісією і засвідчує 

високі успіхи здобувача вищої освіти/фахової передвищої освіти у здобутті 

освітнього рівня за відповідною спеціальністю та освітньо-професійною 

програмою. 

 

 4. На отримання диплома з відзнакою може претендувати здобувач 

вищої освіти/фахової передвищої освіти випускного курсу, який: 

 - на момент складання атестації здобувачів вищої освіти/фахової 

передвищої освіти  (далі – атестації), отримав підсумкові оцінки «відмінно» 

за національною шкалою з не менше, ніж 75% навчальних дисциплін та усіх 

видів робіт, передбачених навчальним планом (курсові роботи, курсові 

проекти, навчальні, виробничі практики), за умови відсутності оцінок 

«задовільно» за національною шкалою; 

 - за результатами атестації отримав оцінку «відмінно» або захистив 



дипломний проект на оцінку «відмінно»; 

 - брав активну участь у науково-дослідній діяльності та громадському 

житті відділення та коледжу.  

 

5. Рішення з приводу подання до екзаменаційної комісії 

рекомендаційного листа щодо видачі здобувачу вищої/фахової передвищої 

освіти випускного курсу диплома з відзнакою, приймається на засіданні 

випускової циклової комісії за особистої участі здобувача освіти та на основі 

розгляду документів, що підтверджують результати його навчальної, 

науково-дослідної, громадської діяльності (зведені відомості успішності, 

копії дипломів, сертифікатів, грамот, тощо).  

 

6. Подання-рекомендація щодо видачі здобувачу вищої/фахової 

передвищої освіти випускного курсу диплома з відзнакою надається за умови 

дотримання принаймні однієї з наступних обов’язкових вимог: 

– участь здобувача вищої/фахової передвищої освіти в наукових, 

науково-практичних та інших студентських конференціях; 

– участь здобувача вищої/фахової передвищої освіти в студентських 

олімпіадах; 

– участь здобувача вищої/фахової передвищої освіти у міжнародних, 

всеукраїнських та коледжанських конкурсах фахового, науково-дослідного 

чи культурного спрямування; 

-  участь здобувача вищої/фахової передвищої освіти в органах 

студентського самоврядування, громадському житті коледжу. 

 

7. За увесь період навчання, здобувач вищої/фахової передвищої 

освіти, який претендує на отримання диплома з відзнакою, має право на 

перескладання не більше двох підсумкових оцінок під час семестрових 

екзаменаційних сесій і лише з оцінки «добре». 

Не дозволяється перескладання підсумкових оцінок з тих навчальних 

дисциплін, оцінка з яких зарахована за результатами навчальних досягнень 

здобувачів освіти за курс загальноосвітньої підготовки/профільної середньої 

освіти та внесена в свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. 

 

8. Остаточне рішення щодо видачі здобувачу вищої освіти випускного 

курсу диплома з відзнакою приймає екзаменаційна комісія за результатами 

атестації і з врахуванням усіх поданих до екзаменаційної комісії матеріалів. 

Екзаменаційна комісія може не погодитись із поданням-рекомендацією 

випускової циклової комісії, якщо вважатиме мотивувальну частину такого 

подання недостатньою. 

 

2. Порядок внесення змін та доповнень 

  Зміни та доповнення до Положення про диплом з відзнакою у ВСП 

«Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного 

аграрного університету» погоджуються та затверджуються в тому ж порядку, 

що і саме Положення. 


