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1. На отримання диплома з відзнакою може претендувати студент випускного 

курсу, який протягом навчання за певним освітнім рівнем: 

- отримав підсумкові оцінки «відмінно» з не менше ніж 75 відсотків усіх 

навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з 

решти навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре»; 

- склав державні іспити з оцінками «відмінно», захистив випускну кваліфікаційну 

роботу (проект) на оцінку «відмінно»; 

- виявив здібності до наукової (творчої) роботи, що підтверджується мотивованим 

поданням-рекомендацією випускової кафедри до Екзаменаційної (кваліфікаційної) 

комісії. 

2. Рішення з приводу подання-рекомендації щодо видачі студенту випускного курсу 

диплома з відзнакою приймається на засіданні випускової кафедри і подається до 

Екзаменаційної комісії. 

Подання-рекомендація щодо видачі студенту випускного курсу диплома з 

відзнакою надається за умови дотримання принаймні однієї з таких обов’язкових вимог:  

- наявність наукових робіт, що відповідають спеціальності, яка здобувалась, і 

опублікованих студентом протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем, 

після завершення навчання за яким студент претендує на отримання диплома з 

відзнакою; 

- участь студента в міжнародних та всеукраїнських фахових наукових конференціях 

протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем, після завершення навчання за 

яким студент претендує на отримання диплома з відзнакою; 

- участь студента в міжнародних та всеукраїнських фахових студентських 

олімпіадах протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем, після завершення 

навчання за яким студент претендує на отримання диплома з відзнакою; 

- участь студента в міжнародних та всеукраїнських конкурсах наукових робіт 

протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем, після завершення навчання за 

яким студент претендує на отримання диплома з відзнакою; 

- участь студента протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем, після 

завершення навчання за яким студент претендує на отримання диплома з відзнакою, у 

виконанні фундаментальних та прикладних наукових досліджень у складі науково-

дослідних колективів УАУК, що підтверджується копією наказу про зарахування до 

складу виконавців НДР.   

3. Остаточне рішення щодо видачі студенту випускного курсу диплома з 

відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за результатами атестації і з 

врахуванням усіх поданих до ЕК матеріалів. Екзаменаційна комісія може не 

погодитися з поданням-рекомендацією випускової кафедри, якщо вважатиме 

мотивувальну частину такого подання недостатньою.  
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