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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок видачі диплома про вищу освіту з відзнакою в Національній
академії внутрішніх справ (далі – Порядок) розроблено згідно із законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів
України від 09.09.2020 № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові
ступені)», наказами Міністерства освіти і науки України від 29.01.2021 №
122/35744 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові
ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки», від 10.02.2021 № 164
«Про затвердження 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», Порядком замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про
вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249,
Положенням про академічну доброчесність в Національній академії внутрішніх
справ, схваленого Вченою радою НАВС 27.03.2018 (протокол № 5/5-1),
Положенням про екзаменаційну комісію в Національній академії внутрішніх
справ, схваленого Вченою радою НАВС 24.04.2018 (протокол № 7/5-2) та
Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії
внутрішніх справ, схваленого Вченою радою НАВС 24.02.2021 (протокол
№ 5/13-5).
1.2. Метою Порядку є нормативне визначення умов, за яких випускники
Національної академії внутрішніх справ (далі – Академія) можуть претендувати
на отримання диплома з відзнакою.
1.3. Диплом з відзнакою – це офіційний документ встановленого зразка,
який видається Академією за підсумками атестації та посвідчує високі успіхи
здобувача в освоєнні освітньої програми за відповідною спеціальністю.
1.4. Випускник, який досяг особливих успіхів у засвоєнні вимог освітньопрофесійної програми, має право претендувати на отримання диплома з
відзнакою в разі виконання визначених цим Порядком умов.

2. УМОВИ ОТРИМАННЯ ДИПЛОМА З ВІДЗНАКОЮ
2.1. На отримання диплома з відзнакою має право претендувати здобувач
вищої освіти випускного курсу, який протягом навчання за відповідним рівнем
вищої освіти:
– отримав підсумкові бали в межах від 90 до 100 не менш як із 75 відсотків
усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених

навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань
– 75–89 балів;
– склав атестацію з балами 90–100 за шкалою ЕСТS;
– виявив здібності в науковій (творчій) роботі, що підтверджується
мотивованою рекомендацією відповідної кафедри;
– виявив ґрунтовні теоретичні знання та практичні вміння з навчальних
дисциплін навчального плану, брав активну участь у громадському житті
колективу, що підтверджуються рекомендацією керівників структурних
підрозділів, у яких вони навчаються.
2.2. Рекомендація кафедри щодо видачі здобувачу вищої освіти випускного
курсу диплома з відзнакою надається за умови виконання таких вимог (не
менше трьох) і підтверджуючих матеріалів:
– наявність наукових робіт (не менше однієї в поточному навчальному
році, що відповідає спеціальності), опублікованих здобувачем вищої освіти
протягом усього періоду навчання за певним освітнім рівнем;
– участь здобувача вищої освіти в міжнародних, всеукраїнських та (або)
міських наукових конференціях протягом періоду його навчання за певним
освітнім рівнем, що підтверджується публікацією у відповідному збірнику;
– участь здобувача вищої освіти в міжнародних, всеукраїнських та (або)
міських студентських олімпіадах протягом періоду його навчання за певним
освітнім рівнем, що підтверджується грамотою або дипломом про результати
участі у обраному заході;
– участь здобувача вищої освіти в міжнародних, всеукраїнських та (або)
міських конкурсах наукових робіт протягом періоду його навчання за певним
освітнім рівнем, що підтверджується програмою участі, грамотою, дипломом
тощо;
– активна участь здобувача вищої освіти у роботі юридичної клініки,
органах курсантського (студентського) самоврядування, наукових гуртках.
2.3. Наявність у здобувача підтверджуючих матеріалів його наукових
здобутків протягом усього терміну навчання розглядається на засіданні
Науково-методичної ради за рекомендацією відповідної кафедри. Відповідне
рішення науково-методичної ради подається до екзаменаційної комісії.
2.4. Складання будь-якого контролю з метою підвищення оцінки, окрім
незадовільної, забороняється.
2.5. Остаточне рішення щодо видачі здобувачу вищої освіти випускного
курсу диплома з відзнакою приймають Вчена рада та екзаменаційна комісія на
спільному засіданні за результатами атестації, з урахуванням усіх поданих до
екзаменаційної комісії матеріалів.
2.6. Вчена рада і екзаменаційна комісія може прийняти рішення про
відмову у видачі здобувачу вищої освіти диплома з відзнакою, у разі, якщо

матеріали наукових здобутків виявилися недостатніми та (або) такими, що не
відповідають вимогам, викладеним у п. 2.3, обґрунтувавши своє рішення.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
Зміни та доповнення до Порядку вносяться на розгляд Вченої ради в
установленому порядку.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Дія Порядку розповсюджується на всіх учасників освітнього процесу
незалежно від ступеня вищої освіти, спеціальності, форми навчання.
4.2. Цей Порядок набирає чинності з моменту введення в дію рішень
Вченої ради НАВС від 24.06.2021 (протокол № 14).

