
ПОЛОЖЕННЯ 

про особливі досягнення випускника 
Державний вищий навчальний заклад 

«Рівненський коледж економіки та бізнесу». 
1. Положення про особливі досягнення випускника ДВНЗ «Рівненський коледж 

економіки та бізнесу (далі Положення) розроблене на основі Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про затвердження форм документів про вищу освіту 
(наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки», «Положення про 

організацію освітнього процесу в Рівненському коледжі економіки та бізнесу», 
«Положення про порядок створення та організацію роботи Державної 

екзаменаційної комісії у Рівненському коледжі економіки та бізнесу».  
2. Метою Положення є нормативне визначення умов, за яких випускники 

коледжу за особливі досягнення можуть претендувати на отримання диплома з 
відзнакою. 

3. Диплом з відзнакою - це офіційний документ встановленого зразка, який 
видається навчальним закладом за результатами підсумкової атестації і посвідчує 

високі успіхи студента у здобутті освітнього ступеня за відповідним напрямом 
(спеціальністю). 

4. На отримання диплома з відзнакою може претендувати студент випускного 
курсу, який протягом навчання за певним освітнім рівнем виконав такі обов'язкові 
умови: 

4.1 отримав підсумкові оцінки «відмінно» (за національною шкалою 
оцінювання) не менше, ніж 75 відсотків з усіх навчальних дисциплін, курсових 

проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом передбачено 
диференційоване оцінювання, а з решти навчальних дисциплін, курсових проектів 

(робіт) та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване 
оцінювання, - оцінки «добре» (за національною шкалою оцінювання); 

4.2 склав державні іспити з оцінками «відмінно»; 
4.3 виявив здібності до наукової (творчої) роботи, що підтверджується 

мотивованим поданням-рекомендацією випускової циклової комісії до Державної 
екзаменаційної комісії (далі - ДЕК). 

5. Рішення про подання-рекомендації щодо видачі студенту випускного 
курсу диплома з відзнакою приймається на засіданні випускової циклової комісії і 
подається до Державної екзаменаційної комісії. Подання-рекомендація щодо видачі 

студенту випускного курсу диплома з відзнакою надається за умови дотримання 
хоча б однієї з наступних вимог: 

- наявність наукових робіт, що відповідають спеціальності, яка здобувалась, 
опублікованих студентом протягом періоду його навчання; 

  



- участь студента в міжнародних та всеукраїнських фахових наукових 
конференціях протягом періоду його навчання; 

- участь студента в міжнародних та всеукраїнських фахових студентських 
олімпіадах, фестах, конкурсах протягом періоду його навчання; 

- активність у громадській роботі. 
6. З метою отримання диплома з відзнакою на умовах, що перераховані у 

пункті 4.1 цього Положення, студенту дозволяється як виняток, виключно з дозволу 
директора, перескладання оцінки з «задовільно» на вищу (крім оцінок з курсових 

проектів (робіт) та практик) не більше, ніж з трьох навчальних дисциплін, за умови, 
що середній бал з усіх навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з 

яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, з оцінками 
«задовільно» складає 4,75 і більше за національною шкалою 

7. Остаточне рішення щодо видачі студенту випускного курсу диплома з 
відзнакою приймає Державна екзаменаційна комісія за результатами атестації і з 

урахуванням усіх поданих до ДЕК матеріалів. Державна екзаменаційна комісія 
може не погодитись із поданням-рекомендацією випускової циклової комісії, якщо 
вважатиме мотивувальну частину такого подання недостатньою. 

8. Це Положення в повному обсязі набирає чинності з дати затвердження. Зміни 
і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Адміністративної ради 

коледжу. 


