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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Цим Положенням визначається порядок видачі свідоцтва про повну 

загальну середню освіту здобувачам освіти, які отримують освітньо- 

професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр». 

1.2.  Дане Положення розроблене відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

Положення «Про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним 

завершенням здобуття повної загальної середньої освіти» (затвердженого 

наказом МОН від 22.08.2017р.    № 1724),  Положення про золоту медаль «За 

високі досягнення у навчанні» та срібну медаль « За досягнення у навчанні» 

(затвердженого наказом МОН від 17 березня 2015р. № 306). 

1.3. Список претендентів на нагородження Золотою або Срібною 

медалями визначається директором коледжу за результатами річного 

оцінювання на I і II курсі та затверджується на засіданні педагогічної ради 

шляхом прийняття відповідного рішення. 

 

2 ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА НАГОРОДЖЕННЯ 

ЗОЛОТОЮ АБО  СРІБНОЮ МЕДАЛЯМИ 

2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники коледжу, які за 

період навчання на I-II курсах досягли високих успіхів у навчанні та за 

результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової 

атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального 

плану ( крім осіб, які навчаються за екстернатною формою навчання). 

2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники коледжу, які за 

період навчання на I-II курсах досягли високих успіхів у навчанні та за 

результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової 

атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не 

нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану. 
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2.3. Рішення про нагородження претендентів Золотою або Срібною 

медалями приймається на засіданні педагогічної ради коледжу, 

затверджується наказом директора та узгоджується з відповідним органом 

управління освіти. 

2.4. Підвищення результатів оцінювання шляхом коригування не дає 

підстав для нагородження випускників Золотою або Срібною медалями. 

2.5. Випускники, які звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної 

культури або зараховані до спеціальної групи, можуть нагороджуватись 

Золотою або Срібною медалями за умов дотримання пунктів 2.1 та 2.2 даного 

Положення. 

 

3 ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЧІ СВІДОЦТВ 

3.1.  Свідоцтва про повну загальну середню освіту замовляються і 

одержуються коледжем в уповноваженому органі Міністерства освіти і науки 

України після закінчення здобувачем освіти другого курсу (після повного 

опрацювання програми загальноосвітньої підготовки) і зберігаються в 

особовій справі здобувача освіти до закінчення ним навчання. (Положення 

«Про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням 

здобуття повної загальної середньої освіти». Наказ МОН від 22.08.2017р. 

№ 1724). Свідоцтва видаються лише особам, що відраховуються з коледжу. 

3.2. Свідоцтва, що підлягають видачі і не видані з будь-яких причин 

протягом трьох місяців  від дати вручення, підлягають поверненню 

виконавцю (ДП «Інфоресурс») за встановленою процедурою. (Наказ МОН 

від 13.08.2007р. №737). 
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4 КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО 

ПРИСУДЖЕННЯ МЕДАЛЕЙ ТА ВИДАЧІ СВІДОЦТВ 

 

4.1. Контроль за виконання умов нагородження Золотою або Срібною 

медалями покладається на завідувачів відділень та заступника директора 

коледжу з навчальної роботи. 

 

 
 
 
Заступник директора 
з навчальної роботи                                М.М. Краснощок 

 


