
 



 

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка (далі Положення) розроблене на основі Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Положення про порядок створення, організацію 

та роботу Екзаменаційної комісії у Кременецькій обласній гуманітарно-

педагогічній академії ім. Тараса Шевченка».  

Метою Положення є нормативне визначення умов, за яких випускники 

академії можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою. 

 Диплом з відзнакою – це офіційний документ встановленого зразка, 

який видається навчальним закладом за підсумками атестації і посвідчує 

успіхи здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», ОКР 

«спеціаліст». 

 1.  На отримання диплома з відзнакою може претендувати здобувач 

вищої освіти випускного курсу, який протягом навчання за  ступенями вищої 

освіти «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст»:  

- отримав не менше ніж із 75 відсотків усіх дисциплін навчального 

плану оцінки «відмінно» (90-100 балів), а з решти дисциплін та 

індивідуальних завдань – оцінки «добре» (75-89 балів); 

- склав іспити та/або захистив випускову кваліфікаційну роботу з 

оцінкою «відмінно» (90-100 балів); 

- виявив здібності до наукової (творчої, спортивної) роботи, 

громадської діяльності, що підтверджується мотивованим поданням-

рекомендацією випускової кафедри до Екзаменаційної комісії.  

2. Рішення з приводу подання-рекомендації щодо видачі студенту 

випускного курсу диплома з відзнакою приймається випусковою кафедрою      

і подається до Екзаменаційної комісії та доводиться до відома студента до 

початку роботи Екзаменаційної комісії. 

3.  Подання-рекомендація щодо видачі студенту випускного курсу 

диплома з відзнакою надається за умови дотримання принаймні однієї з 

наступних обов’язкових вимог:  

А) здібностей у студента до наукової або творчої (спортивної) 

роботи: 

- наявність наукових праць, що відповідають спеціальності, яка 

здобувалась, опублікованих студентом протягом періоду його навчання за  

ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», після 

завершення навчання за яким студент претендує на отримання диплома з 

відзнакою;  

- участь студента в міжнародних або всеукраїнських фахових 

наукових конференціях протягом періоду його навчання за ступенем вищої 

освіти «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», після завершення навчання 

за яким студент претендує на отримання диплома з відзнакою;  

- участь студента в міжнародних або всеукраїнських фахових 

студентських олімпіадах протягом періоду його навчання за ступенями вищої 



освіти «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», після завершення навчання 

за яким студент претендує на отримання диплома з відзнакою;  

- участь студента в міжнародних або всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт протягом періоду його навчання за  ступенями вищої освіти 

«бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», після завершення навчання за яким 

студент претендує на отримання диплома з відзнакою;  

Б) активність у громадській роботі. 

4. Остаточне рішення щодо видачі студенту випускного курсу 

диплома з відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за результатами 

атестації і з врахуванням усіх поданих до ЕК матеріалів. Екзаменаційна 

комісія може не погодитись із поданням-рекомендацією випускової кафедри, 

якщо вважатиме мотивувальну частину такого подання недостатньою.  

 


