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1. Загальні положення 
1.1. Положення про особливі досягнення та відзнаки здобувачів вищої 

освіти та внесення інформації про них до документів про вищу освіту 
Національного університету "Одеська морська академія" (далі – Положення) є 
невід’ємною складовою систем забезпечення та вдосконалення якості вищої 
освіти та управління якістю Національного університету "Одеська морська 
академія" (далі – Університет). 

1.2. Положення визначає підстави для видачі здобувачам вищої освіти 
Університету документів про вищу освіту з позначками про особливі 
досягнення та відзнаки – дипломів про вищу освіту (далі – дипломи), додатків 
до дипломів європейського зразка (далі – додатки). 

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про вищу 
освіту", Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту 
(наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних 
рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10.02.2021 р. 
№ 164. 

2. Внесення інформації про особливі досягнення та відзнаки до документів 
про вищу освіту 

2.1. Інформація про особливі досягнення та відзнаки здобувачів вищої 
освіти відображається в дипломах та додатках до них. 

2.1.1. У дипломі в такому випадку в полі "Додаткова інформація" 
ставиться позначка "Диплом з відзнакою". 

2.1.2. У додатку до диплома детальна інформація про такі досягнення та 
відзнаки обов'язково подається в п. 6.2.4 "Інформація про особливі досягнення 
та відзнаки" у таких випадках: 

– у разі видачі диплому з позначкою "Диплом з відзнакою" – вказується, 
що особі видано "Диплом з відзнакою" та інформація передбачена п. 3.1.2 цього 
Положення (у разі її наявності);  

– у разі видачі диплому без позначки "Диплом з відзнакою" – вказується 
інформація передбачена п. 3.1.2 цього Положення (у разі її наявності). 

2.2. Дизайн диплома та додатка до нього, що мають позначки про особливі 
досягнення та відзнаки здобувача вищої освіти, затверджується Вченою радою 
Університету.  
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3. Підстави для видачі документів про вищу освіту з позначками про 
особливі досягнення та відзнаки здобувачів 

3.1. На отримання диплома Університету з позначкою "Диплом з 
відзнакою" може претендувати здобувач вищої освіти, який виконав усі  
наступні умови, передбачені п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. 

3.1.1. Претендент займає провідні позиції в підсумковому рейтингу 
відповідного рівня вищої освіти, форми навчання, спеціальності, освітньої 
програми за весь період навчання, маючи оцінки не нижче ніж "В" за шкалою 
Університету. 

3.1.2. За період навчання за даним рівнем вищої освіти претендент був: 
– стипендіатом хоча б однієї із зазначених академічних/іменних стипендій, 

заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом 
Міністрів України, за визначні успіхи в навчанні та науковій роботі; та/або 

– призером хоча б одного з всеукраїнських та/або міжнародних конкурсів 
студентських наукових робіт та олімпіад зі спеціальності, навчальної 
дисципліни та інших всеукраїнських та/або міжнародних конкурсів за 
професійним спрямуванням, якщо такі конкурси сприяють досягненню 
результатів навчання з певної спеціальності, що підтверджено грамотами, 
дипломами, іншими документами про результати участі в зазначених заходах. 

3.1.3. За результатами атестації здобувача вищої освіти було встановлено 
відповідність результатів навчання вимогам освітньої програми та/або вимогам 
програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту з оцінкою "А" за 
шкалою Університету (відмінно). 

3.2. Замість умов, встановлених п. 3.1.2. цього Положення, як виняток, 
можуть застосовуватися не менше трьох таких умов. 

3.2.1. Претендент був стипендіатом академічної/іменної стипендії 
місцевих органів державного управління чи самоврядування України або 
стипендії імені видатного діяча України, призначеної її засновником. 

3.2.2. Претендент був учасником другого туру хоча б одного з 
всеукраїнських та/або міжнародних конкурсів студентських наукових робіт та 
олімпіад зі спеціальності, навчальної дисципліни та інших всеукраїнських 
та/або міжнародних конкурсів за професійним спрямуванням, якщо такі 
конкурси сприяють досягненню результатів навчання з певної спеціальності, що 
підтверджено грамотами, дипломами, іншими документами про результати 
участі в зазначених заходах. 

3.2.3. Претендент має не менше однієї публікації в науковому збірнику чи 
збірнику наукової конференції, яка відповідає спеціальності претендента та 
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опублікована протягом навчання за певним освітнім рівнем. 
3.2.4. Активна позиція претендента у громадському житті Університету, 

зокрема участь у роботі органів курсантського самоврядування, вчених рад, 
профспілкових органів Університету та/або інституту. 

3.2.5. Претендент брав активну участь у спортивному житті Університету 
та був призером всеукраїнських та/або міжнародних спортивних змагань. 

4. Процедура прийняття рішення про видачу документа про вищу освіту з 
позначками про особливі досягнення та відзнаки здобувача 

4.1. Для визначення кола осіб, які виконали умови, передбачені Розділом 3 
цього Положення, та мають усі підстави для отримання документів про вищу 
освіту з позначками про особливі досягнення та відзнаки здобувачів, 
розпорядженням директора інституту утворюється рейтингова комісія у складі 
п’яти осіб. 

4.1.1. До складу комісії входять один із заступників директора інституту, 
який відповідає за організацію освітнього процесу (голова комісії), один із 
технічних працівників директорату (секретар комісії), один із науково-
педагогічних працівників кафедр інституту (заступник голови комісії) та двоє 
здобувачів вищої освіти. 

4.1.2. Строк повноважень комісії встановлюється розпорядженням 
директора інституту. 

4.1.3. Комісія скликається за ініціативи її голови для вирішення питань, 
що відносяться до її компетенції. Комісія має приймати рішення простою 
більшістю за наявності на засіданні не менше чотирьох її членів. У разі рівності 
голосів голос голови комісії вважається за два голоси. 

4.2. Комісія готує підсумковий рейтинг здобувачів вищої освіти окремо за 
кожною спеціальністю/освітньою програмою та формою навчання. 

4.2.1. До підсумкового рейтингу включаються всі здобувачі вищої освіти, 
які навчаються на відповідному освітньому рівні, спеціальності/освітній 
програмі незалежно від джерел фінансування (бюджетні кошти або кошти 
фізичних та/або юридичних осіб) за умови відсутності у них оцінок нижче ніж 
"В" за шкалою Університету. 

4.2.2. Підсумковий рейтинг будується на підставі підрахунку сумарної 
кількості балів, отриманих здобувачем вищої освіти за кожний освітній 
компонент, поділений на кількість освітніх компонентів. Результат округляється 
до четвертого знака після коми. 

4.2.3. Для підрахунку до підсумкового рейтингу включаються всі освітні 
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компоненти відповідно до навчального плану здобувача, крім оцінок за 
випускову атестацію. 

4.2.4. Комісія зобов’язана оприлюднити підсумковий рейтинг здобувачів 
вищої освіти, складений відповідно до п. 4.2 цього Положення, не пізніше ніж 
за 3 дні до початку випускової атестації на дошці оголошень інституту та/або 
офіційному сайті Університету. 

4.3. Комісія розраховує максимальну кількість дипломів, які можуть бути 
видані з позначкою "Диплом з відзнакою". 

4.3.1. Максимальна кількість таких дипломів визначається як 10% від 
кількості здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою для 
кожної форми навчання. Округлення до цілого числа здійснюється у сторону 
збільшення.  

4.3.2. Якщо в рейтингу менше 10 осіб, то Комісія може прийняти рішення 
про рекомендацію видачі одного диплома з позначкою "Диплом з відзнакою". 

4.3.3. У випадку, коли декілька здобувачів вищої освіти мають однакову 
кількість балів, розрахованих відповідно до п. 4.2.3., то Комісія може прийняти 
рішення щодо рекомендації видачі дипломів з позначкою "Диплом з відзнакою" 
усім таким здобувачам. 

4.4. Рейтингова комісія складає остаточний алфавітний список 
претендентів на отримання дипломів з позначкою "Диплом з відзнакою", які 
відповідають вимогам п. 3.1.1.  

4.4.1. Кількість осіб у цьому списку не повинна перевищувати 
максимальної кількості дипломів відповідно до п. 4.3 цього Положення. 

4.4.2. Кожний претендент цього списку повинен відповідати вимогам 
п. 3.1.2 або (як виняток) п. 3.2. цього Положення. 

4.4.3. Списки претендентів за підписом голови та секретаря рейтингової 
комісії та копії документів, що підтверджують відповідність претендентів 
вимогам п. 3.1.2 або (як виняток) п. 3.2 цього Положення, голова рейтингової 
комісії надає на узгодження до навчального відділу. 

4.4.4. Узгоджені списки претендентів голова рейтингової комісії надає 
голові вченої ради інституту, який ініціює затвердження рішення про видачу 
претендентам дипломів із позначкою "Диплом з відзнакою" за умови виконання 
цими претендентами вимог п. 3.1.3 цього Положення. 

4.4.5. Рішення вченої ради, про здобувачів вищої освіти, які претендують 
на отримання диплома про вищу освіту з позначкою "Диплом з відзнакою", 
надається на затвердження директору інституту. 
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ЛИСТ ПЕРIОДИЧНИХ ПЕРЕВIРОК 
 

№ 
з/п Дата 

ПIБ і посада особи, 
яка виконує 
періодичну 
перевірку 

Змінам 
підлягаютьть 

Підпис 
перевіряльника 
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ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

ПІБ Посада 
Строк 

ознайомлення (за 
планом) 

Підпис 
Дата 

ознайомлення (за 
фактом) 
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