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1. ПЕРЕДМОВА  

Наказ Міністерства освіти і науки  України від 25.01.2021 № 102 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до 

них, зразка академічної довідки» регламентує запис у рядку «Додаткова 

інформація» диплома бакалавра, магістра у разі наявності відзнаки.  

Відомості про відзнаку та особливі досягнення здобувача вищої освіти 

також зазначаються в пункті 6.2.1 додатка до диплома європейського зразка. 

Положення про присудження відзнаки в дипломі бакалавра, магістра та 

додатка до диплома й визнання особливих досягнень здобувачів вищої освіти в 

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» (далі 

відповідно – Положення, університет) поширюється на здобувачів вищої освіти 

всіх освітніх програм спеціальностей (спеціалізацій) першого та другого визнання 

рівнів вищої освіти, за якими здійснюється підготовка.  

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та 

доповненнями. 

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII зі змінами та 

доповненнями. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про документи про вищу освіту 

(наукові ступені)» від 09.09.2020 № 811. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до 

них, зразка академічної довідки». 

Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка», затвердженого Вченою 

радою університету від 11.12.2018, протокол № 15. 

2. ВИМОГИ ДО ПРИСУДЖЕННЯ ВІДЗНАКИ 

В ДОКУМЕНТАХ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

Метою цього Положення є регламентація умов, за яких здобувачі ступеня 

бакалавра, магістра можуть претендувати на запис у дипломі про відзнаку, а також 

особливих досягнень у додатку до диплома європейського зразка. 
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Запис про відзнаку у дипломі та додатку до нього надається при  одночасному 

виконанні умов: 

– здобувач отримав підсумкові оцінки «відмінно» за інституційною шкалою 

та оцінки «90-100» балів за рейтинговою шкалою, не менше, ніж з 75% навчальних 

дисциплін та інших компонентів освітньої програми певного рівня вищої освіти 

за відсутності оцінок «задовільно» за інституційною шкалою та оцінок менше 

«74» балів за рейтинговою шкалою. При обчисленні відсотка отриманих оцінок у 

довідці про успішність, яка надається деканатом до екзаменаційної комісії, 

враховуються оцінки з усіх компонентів освітньої програми;  

– за результатами атестації здобувач отримав оцінку(и) «відмінно» за 

інституційною шкалою та оцінку(и) «90-100» балів за рейтинговою шкалою. 

При прийнятті рішення щодо запису в дипломі про відзнаку за освітнім 

рівнем магістра результати навчання за освітнім рівнем бакалавра не 

враховуються. 

На останньому курсі навчання за освітньою програмою рівня бакалавра за 

погодженням з деканом факультету (директором інституту) ректор університету 

(проректор) може надати дозвіл для підвищення оцінки не більше як з двох 

навчальних дисциплін. Контрольний захід здійснює комісія у складі двох 

викладачів. За освітньою програмою рівня магістра перескладання не 

допускається. 

Рішення про присудження відзнаки та внесення відповідного запису в 

диплом та додатка до нього  приймає екзаменаційна комісія за мотивованим 

поданням випускової кафедри, ухваленим на її засіданні. 

За наявності підтверджуючих документів (наданих здобувачем, кафедрою 

або деканатом) та подання випускової кафедри екзаменаційна комісія визначає 

також особливі досягнення здобувача під час навчання, що зазначаються в пункті 

6.2.1 додатка до диплома європейського зразка: 

– наявність наукових робіт у предметній області освітньої програми 

спеціальності (спеціалізації) і опублікованих здобувачем у фаховому виданні; 

– отримання призового місця в міжнародних та всеукраїнських фахових 

студентських олімпіадах; 

– отримання призового місця на міжнародних та/або всеукраїнських фахових 

конкурсах, творчих та/або наукових робіт, спортивних заходах вітчизняного та 

міжнародного рівнів; 
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– робота в експертній групі з акредитації освітніх програм інших закладів 

вищої освіти; 

– участь здобувача в міжнародних та/або всеукраїнських наукових 

конференціях. 

Зразок і порядок виготовлення диплома та додатка європейського зразка до 

нього затверджуються Вченою радою університету.  

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про присудження відзнаки в дипломі бакалавра, магістра та 

додатка до диплома й визнання особливих досягнень здобувачів вищої освіти в 

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» набирає 

чинності з дати затвердження Вченою радою університету. 

Положення поширюється на всі кафедри університету. 

Відповідальність за провадження цього Положення несуть директори 

навчально-наукових інститутів, декани факультетів та завідувачі кафедр . 

Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету. 

Положення підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін 

нормативно-правової бази України в сфері вищої освіти або університету. 

 




