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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про диплом з відзнакою Державного біотехнологічного 

університету (далі Університет) розроблено на підставі 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, Положення про організацію 

освітнього процесу ДБТУ (протокол Вченої ради Університету № 2 від 

28.10.2021). 

1.2. Метою Положення є нормативне визначення умов, за яких 

випускники Університету можуть претендувати на отримання диплома з 

відзнакою. 

1.3. Диплом з відзнакою – це офіційний документ встановленого 

зразка, який видається Університетом здобувачеві за результатами 

підсумкової атестації та засвідчує особливі успіхі здобувача вищої освіти в 

засвоєнні освітньої програми за відповідною спеціальністю та активну участь 

у науковій (творчій) діяльності. 

1.4. Диплом з відзнакою за певним ступенем вищої освіти видається 

здобувачеві без урахування результатів навчання за попереднім ступенем 

вищої освіти. 

1.5. Положення про диплом з відзнакою поширюється на всіх учасників 

освітнього процесу незалежно від ступеня вищої освіти, спеціальності, 

форми навчання. 

2. УМОВИ ОТРИМАННЯ ДИПЛОМА З ВІДЗНАКОЮ 

2.1. На отримання диплома з відзнакою мають право претендувати 

здобувачі ступенів вищої освіти бакалавр, магістр, які протягом навчання 

виконали всі обов’язкові і не менше двох додаткових умов за наявності 

підтверджувальних документів та матеріалів. 

 

2.2. Обов’язкові умови:  



Диплом з відзнакою може бути виданий здобувачам вищої освіти, які 

впродовж навчання мають особливі досягнення в освітньому процесі, а саме: 

2.2.1. Отримали підсумкові оцінки з передбачених навчальним планом 

навчальних дисциплін та курсових робіт (проєктів) у межах від 75  до 100 

балів за шкалою ЄКТС («добре» та «відмінно» за національною шкалою 

оцінювання).  

2.2.2. За результатами проходження всіх видів практики та здачі 

підсумкової атестації мають оцінки не менше 90 балів за шкалою ЄКТС 

(«відмінно» за національною шкалою оцінювання).  

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

складати 90 балів і вище. При обчисленні середнього балу враховуються 

оцінки з усіх компонентів освітньої програми.   

2.3. Додаткові умови: 

2.3.1. Наявність наукових робіт (стаття, тези доповідей, патент на 

винахід чи корисну модель тощо), опублікованих здобувачем протягом 

періоду навчання за відповідним ступенем вищої освіти, що відповідають 

освітній програмі. 

2.3.2. Участь у міжнародних та всеукраїнських фахових наукових, 

науково-практичних конференціях, що підтверджується відповідними 

документами (публікація у відповідних збірниках тез чи матеріалів 

конференції, диплом, грамота, сертифікат тощо). 

2.3.3. Участь у міжнародних та всеукраїнських фахових студентських 

олімпіадах, що підтверджується сертифікатом, грамотою або дипломом. 

2.3.4. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах 

студентських наукових робіт, що підтверджується сертифікатом, грамотою, 

дипломом тощо.  

2.3.5. Участь у виконанні фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень у складі науково-дослідних колективів Університету, що 

підтверджується копією наказу про зарахування до складу виконавців 

науково-дослідних робіт. 



2.3.6. Участь у міжнародних програмах (ERASMUS+ та ін.), StartUp-

проєктах, проходження міжнародних стажувань тощо. 

2.3.7. Отримання державних, регіональних та іменних стипендій та 

нагород. 

2.3.8. Участь у роботі наукових гуртків. 

2.3.9. Участь у роботі колегіальних органів управління,  студентського 

самоврядування, громадській діяльності. 

2.3.10. Участь у спортивних змаганнях, що підтверджується грамотами, 

дипломами, кубками, медалями, тощо. 

2.3.11. Інші види участі в освітньому, науковому, суспільному житті 

Університету, які на думку випускової кафедри  та деканату є вагомими та 

значущими для одержання диплому із відзнакою. 

2.4. Подання-рекомендація щодо видачі здобувачу вищої освіти 

диплома з відзнакою обговорюється на засіданні випускової кафедри, 

узгоджується із директором інституту/деканом факультету і подається до 

Екзаменаційної комісії (додаток 1). 

2.5. Ректор має право як виняток дозволити за зверненням здобувача 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та поданням декана і голови 

ради студентського самоврядування  інституту/ факультету перескласти не 

більше двох навчальних дисциплін за весь період навчання, при цьому 

отримана оцінка є остаточною.  

Перескладання підсумкових оцінок для отримання диплома з 

відзнакою дозволяється не пізніше, ніж за місяць до початку роботи 

Екзаменаційної комісії. 

2.6. Остаточне рішення щодо видачі здобувачу вищої освіти диплома з 

відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за результатами підсумкової 

атестації і з урахуванням усіх поданих до Екзаменаційної комісії  матеріалів.  

2.7.Екзаменаційна комісія може не погодитись із рекомендацією 

випускової кафедри, якщо вважатиме мотивуючу частину такого подання 

недостатньою. 



2.8. Рішення Екзаменаційної комісії  щодо видачі здобувачам вищої 

освіти «Дипломів з відзнакою» приймається на закритому засіданні комісії 

відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів її членів, які брали 

участь у засіданні, за обов’язкової присутності голови. 

2.9.Рішення Екзаменаційної комісії є остаточним і оскарженню не 

підлягає. 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

3.1.Положення про диплом з відзнакою з урахуванням особливих 

досягнень здобувачів вищої освіти в Державному біотехнологічному 

університеті набирає чинності з дати затвердження Вченою радою 

Університету. 

3.2.Положення поширюється на всі кафедри Університету.  

3.3.Відповідальність за провадження цього Положення несуть 

директори інститутів, декани факультетів та завідувачі кафедр. 

3.4. Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету. 

3.5. Положення підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативно-правової бази України в сфері вищої освіти або 

Університету. 

 



Додаток 1 

Державний біотехнологічний університет 

 

ПОДАННЯ-РЕКОМЕНДАЦІЯ 
 

кафедри________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові здобувача вищої освіти) 

 

(ступінь вищої освіти, спеціальність) 

 

(інститут або факультет) 

 

який(а) за період навчання виконав всі обов’язкові та наступні додаткові умови 

згідно з п.2 Положення про диплом з відзнакою ДБТУ  

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 

4. ___________________________________________________________________; 

5. ___________________________________________________________________; 

 

 

Враховуючи вищевикладене, кафедра ________________________________________ 

просить розглянути кандидатуру здобувача ступеню вищої освіти ________________ 

_________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

на засіданні Екзаменаційної комісії як претендента на отримання диплома з відзнакою. 

 

 

Завідувач кафедри           ________________     ____________      

______________ 
        (дата)          (підпис)       (ім’я,  прізвище) 
 

Декан інституту/факультету    _____________    ____________      

______________ 

        (дата)          (підпис)       (ім’я,  прізвище) 

 


