ПОЛОЖЕННЯ
про видачу диплома з відзнакою випускникам Подільського державного аграрнотехнічного університету
1. Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Подільського
державного аграрно-технічного університету (далі Положення) розроблене на основі
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також Положення про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, Порядку замовлення, видачі
та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737, листа Міністерства
освіти і науки України від 30 серпня 2006 року № 1/9-550 «Про основні завдання вищих
навчальних закладів України на 2006/2007 навчальний рік» та листа Міністерства
освіти і науки України від 29 грудня 1993 року № 83-5/1259 «Щодо Рекомендацій про
порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної)
комісії у вищих навчальних закладах України».
2. Метою Положення є нормативне визначення умов, за яких випускники
університету можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою.
3. Диплом з відзнакою - це офіційний документ встановленого зразка, який
видається навчальним закладом за підсумками державної атестації і посвідчує високі
успіхи студента у здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня за відповідною
спеціальністю (напрямком).
4. Випускник, який досяг особливих успіхів у засвоєнні вимог освітньопрофесійної програми, має право претендувати на отримання диплома з відзнакою за
наявності таких умов:
4.1. наявність підсумкових оцінок «відмінно» не менше як з 75 відсотків усіх
навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з
інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки «добре»;
4.2. складання державних екзаменів на оцінку «відмінно»;
4.3. захист дипломної або магістерської роботи на оцінку «відмінно»;
4.4. проявив себе у науковій роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри;
4.5. виявив себе у громадській роботі, що підтверджується рекомендацією відділу
виховної роботи;
4.6. відсутність перерв у навчанні, викликаних відрахуванням за академічну

неуспішність чи порушення навчальної дисципліни, а також відсутність доган та попереджень
за порушення навчальної дисципліни.
5. З метою отримання диплому з відзнакою на умовах, перерахованих у пункті 4 даного
Положення, студенту за рішенням ректора дозволяється, не пізніше як за місяць до початку
роботи Державної екзаменаційної комісії, перездати екзамен з однієї дисципліни, яка не
входить в програму підсумкових державних екзаменів.
6. Перездача екзамену з метою підвищення оцінки, визначена у пункті 5 даного
Положення, здійснюється у виключних випадках з дозволу ректора Університету за письмовою
заявою студента. При цьому має бути дотримано таких умов:
6.1. погодження декана відповідного факультету і завідувача кафедри, за якою
закріплена дана дисципліна;
6.2. додаткової інформації навчальної частини про стан поточної успішності та інших
даних, необхідних для прийняття рішення про вручення диплому з відзнакою.
7. Диплом з відзнакою дає право на переваги при вступі на навчання за наступним
освітньо-кваліфікаційним рівнем, а також на вступ до аспірантури при наявності відповідного
рішення Вченої ради Університету.

