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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Дане Положення розроблено на підставі Законів України «Про 

освіту» (від 05.09.2017 № 2145-19), «Про фахову передвищу освіту» № 2745-

VIII від 06.06.2019 р., Положення про організацію освітнього процесу у ВСП 

«ПФК НУК імені адмірала Макарова». 

1.2. Здобувачі фахової передвищої освіти у ВСП «ПФК НУК імені 

адмірала Макарова» (далі Коледж), що мають високі досягнення у навчанні 

та брали активну участь у громадському житті коледжу, мають право на 

отримання дипломів фахового молодшого бакалавра з відзнакою. 

1.3. Диплом з відзнакою є видом морального стимулювання 

випускників коледжу. 

1.4. Ініціювання видачі диплома з відзнакою покладається на відповідну 

циклову комісію за підтримки органів студентського самоврядування 

коледжу. 

 

2 ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ОТРИМАННЯ ДИПЛОМУ 

З ВІДЗНАКОЮ 

2.1. На отримання диплома фахового молодшого бакалавра з відзнакою 

у Коледжі може претендувати здобувач фахової передвищої освіти 

випускного курсу, який за підсумками навчання на II-IV курсах отримали 

підсумкові оцінки «відмінно» не менше як 75 відсотків усіх навчальних 

дисциплін, курсових проєктів (робіт) та практик, а з інших навчальних 

дисциплін та індивідуальних завдань оцінки «добре», а також: 

- захистив дипломний проєкт (склав державні іспити)  з оцінками 

«відмінно»; 

- виявив себе в науковій (творчій) роботі та громадському житті, що 

підтверджується рекомендацією відповідної циклової комісії; 

- виявив себе у громадському житті коледжу, що підтверджується 

рекомендацією ради студентського самоврядування. 
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2.2. Рішення з приводу подання-рекомендації щодо видачі здобувачу 

освіти диплома з відзнакою приймається на засіданні відповідної циклової 

комісії. 

2.3. Остаточне рішення щодо видачі здобувачу освіти диплома з 

відзнакою приймає Екзаменаційна комісія (ЕК) за результатами атестації із 

врахуванням усіх поданих до ЕК матеріалів. 

2.4. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом 

переатестації не дає підстав для отримання диплома з відзнакою. 

 

3 ОСОБЛИВІ УМОВИ ОТРИМАННЯ ДИПЛОМА З ВІДЗНАКОЮ 

За рішенням педагогічної ради коледжу та за підтримки ради 

студентського самоврядування коледжу диплом з відзнакою може бути 

наданий здобувачу освіти, який звільнений за станом здоров’я від занять з 

фізичного виховання або зарахований до спеціальної групи занять, при 

обов’язковому дотриманні вимог пункту 2.1 цього Положення. 

 

4 КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ВИДАЧІ 

ДИПЛОМА З ВІДЗНАКОЮ 

 

Контроль за дотриманням вимог цього Положення для отримання 

диплома з відзнакою покладається на завідувача відповідного відділення 

коледжу. 

 

 

 

Заступник директора 
з навчальної роботи                                     М.М. Краснощок 

 


