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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про «Диплом з відзнакою» (далі – Положення) є 

невід’ємною складовою Системи управління якістю Чернівецького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету. 

1.2. Положення визначає підстави та порядок видачі здобувачам вищої 

освіти Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного 

торговельно-економічного університету «Диплома з відзнакою», внесення 

інформації про відзнаку до Диплома про вищу освіту та додатка до нього. 

1.3. Дане положення розроблене відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів 

про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної 

довідки» від 25 січня 2021 року № 102, Постанови  ДТЕУ «Про затвердження 

Положення про «Диплом з відзнакою» у Державному торговельно-

економічному університеті від 18 лютого2021р. протокол №7, п.6. 

1.4. Основні терміни, використані в Положенні: 

- «Диплом з відзнакою» – документ про вищу освіту, який вручається 

за рішенням вченої ради інституту особі, яка має особливі досягнення в 

освітньому процесі; 

- здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти 

на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

- документ про вищу освіту (науковий ступінь) – документ, який 

видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) 

програму та пройшла атестацію; 

- відзнака – винагорода за особливі досягнення в освітньому процесі. 

1.5. Рішення про присудження відзнаки ухвалює комісія з присудження 

відзнаки здобувачам вищої освіти за поданням начальника навчального 

відділу. 

1.6. До складу комісії з присудження відзнаки здобувачам вищої освіти 

у ЧТЕІ ДТЕУ входять: головуючий комісії – заступник директора з 

навчально-педагогічної роботи, організації та забезпечення освітньо-

виховного процесу, начальник навчального відділу, вчений секретар 

інституту та голова Ради студентського самоврядування, секретар комісії. 

1.7. Рішення комісії з присудження відзнаки здобувачам вищої освіти у 

ЧТЕІ ДТЕУ ухвалює вчена рада інституту.  

 



ІІ. УМОВИ ВИДАЧІ ДИПЛОМА З ВІДЗНАКОЮ 

 

2.1. «Диплом з відзнакою» може бути виданий здобувачам вищої 

освіти, які впродовж навчання мають особливі досягнення в освітньому 

процесі, а саме: 

2.1.1. Отримали підсумкові оцінки з усіх навчальних дисциплін та 

видів робіт, передбачених освітньою програмою «75–100 балів»; 

2.1.2. За результатами проходження всіх видів практики та здачі 

атестації мають оцінки «90–100 балів»; 

2.1.3. Підсумкова оцінка (середній бал) додатку до диплома має 

складати «90 балів» і вище. 

2.1.4. Підсумкова оцінка розраховується як середнє арифметичне усіх 

отриманих оцінок протягом усього періоду навчання. 

2.2. Директор інституту має право як виняток дозволити за зверненням 

здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та поданням 

начальника навчального відділу і голови РСС інституту перескласти не 

більше двох навчальних дисциплін (за якими студентом отримано підсумкові 

оцінки «75-82балів») за весь період навчання, при цьому отримана оцінка є 

остаточною. 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ВИДАЧІ «ДИПЛОМА З ВІДЗНАКОЮ» 

 

3.1. Начальник навчального відділу після успішного проходження 

здобувачем вищої освіти атестації готує подання та витяг результатів 

навчання з особової картки претендента на наступний робочий день після 

останнього засідання екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої 

освіти та подає їх на розгляд комісії з присудження відзнаки здобувачам 

вищої освіти у ЧТЕІ ДТЕУ. 

3.2. Комісія  розглядає справи претендентів та при дотриманні всіх 

вимог даного Положення ухвалює рішення про видачу «Диплома з 

відзнакою». 

3.3. Рішення комісії з присудження відзнаки здобувачам вищої освіти у 

ЧТЕІ ДТЕУ ухвалює вчена рада інституту.  

3.4. Начальник навчального відділу на основі постанови вченої ради 

готує проект наказу про видачу «Диплома з відзнакою» та подає його на 

затвердження директору інституту. 

3.5. Інформація про видачу «Диплома з відзнакою» зазначається  в 

додатку до нього. 



3.6. Випускники, які отримали «Диплом з відзнакою» та мають 

досягнення у науковій, культурній, спортивній чи іншій діяльності (за 

наявності клопотання РСС ЧТЕІ ДТЕУ) впродовж року після закінчення 

інституту можуть звернутися до начальника навчального відділу для 

отримання рекомендаційного листа. 

 

 

 


