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1. Загальні положення 

1.1. Положення про диплом з відзнакою (надалі – Положення) 

Національного транспортного університету (надалі –Університету) 

розроблено у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», 

«Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031рр.» 

Європейського фонду управління якістю, вимог Міжнародних стандартів 

якості ISO серії 9000, Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, зразка академічної довідки» № 102 від 25.01.2021. 

1.2. Основні терміни: 

- «Диплом з відзнакою» – документ про вищу освіту установленого 

зразка, який видається Університетом за підсумками атестації і 

засвідчує особливі досягнення (успіхи) здобувача вищої освіти 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти (надалі – студента) в засвоєнні освітньої програми за 

відповідною спеціальністю; 

- Відзнака – відмітка у документі про вищу освіту здобувача, яка 

здійснюється за особливі досягнення (успіхи) здобувача вищої 

освіти. 

 

2. Умови отримання диплома з відзнакою 

 

2.1. Студент, який досяг особливих успіхів у засвоєнні освітньої 

програми за певним освітнім рівнем, має право претендувати на отримання 

диплома з відзнакою за умови: 

- наявності оцінок за національною шкалою «відмінно» (за шкалою 

ECTS –А(90–100 балів) не менше ніж із 75 % усіх навчальних дисциплін та 

індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших 

навчальних дисциплін – оцінок «добре» за національною шкалою (за 



шкалою ECTS–В (82–89) і С (75–81)) та оцінки за національною шкалою 

«відмінно» (за шкалою ECTS – А (90–100 балів) за результатами 

підсумкової атестації за освітньою програмою. При обчисленні 

відсоткового значення, необхідного для отримання документа про вишу 

освіту з відзнакою, враховувати результати підсумкової успішності 

студента як з дисциплін з підсумковим контролем у формі екзамену, так і з 

дисциплін з підсумковим контролем у формі заліку; 

- виявлення здібностей до наукової (творчої) роботи, що 

підтверджується мотивованим поданням-рекомендацією випускової 

кафедри до Екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії. 

2.2. Рішення з приводу подання-рекомендації щодо видачі студенту 

випускного курсу диплома з відзнакою приймається на засіданні 

випускової кафедри і подається до Екзаменаційної комісії. 

Подання-рекомендація щодо видачі студенту випускного курсу 

диплома з відзнакою надається за умови дотримання принаймні однієї з 

наступних обов’язкових вимог, виконаних протягом періоду його навчання 

за певним освітнім рівнем, після завершення навчання за яким студент 

претендує на отримання диплома з відзнакою: 

-  наявності опублікованих наукових робіт, що відповідають 

спеціальності, яка здобувалась; 

-  участі студента в міжнародних, всеукраїнських та університетських 

фахових наукових конференціях; 

- участі студента в міжнародних та всеукраїнських фахових 

студентських олімпіадах; 

- участі студента в міжнародних та всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт; 

- участі студента у виконанні фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень в складі науково-дослідних колективів Університету; 

- активної участі у громадській роботі, наукових гуртках 



Університету, що відповідають спеціальності, яка здобувалась. 

2.3. Остаточне рішення щодо видачі студенту випускного курсу 

диплома з відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за результатами 

атестації і з врахуванням усіх поданих до неї матеріалів. Екзаменаційна 

комісія може не погодитись із поданням-рекомендацією випускової 

кафедри, якщо вважатиме мотивувальну частину такого подання 

недостатньою. 


