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1.
Положення про диплом державного зразка з відзнакою (далі –
Положення), розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту»,
Положення про організацію освітнього процесу в Університеті Державної
фіскальної служби України, та Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційних комісій Університету Державної
фіскальної служби України.
2.
Метою Положення є нормативне визначення умов, за яких
здобувачі вищої освіти Університету державної фіскальної служби України
(далі – Університет) можуть претендувати на отримання документів про вищу
освіту державного зразка з відзнакою (далі – диплом з відзнакою).
3.
Диплом з відзнакою - це документ про вищу освіту державного
зразка, який видається Університетом за підсумками атестації здобувача
вищої освіти екзаменаційною комісією і засвідчує високі успіхи здобувача
вищої освіти у здобутті освітнього рівня за відповідною спеціальністю.
4.
На отримання диплома з відзнакою може претендувати здобувач
вищої освіти, який протягом навчання за відповідним освітнім рівнем:

отримав підсумкові оцінки «відмінно» за національною шкалою та
оцінку «А» за шкалою ЄКТС з не менше, ніж 75% навчальних дисциплін та
усіх видів робіт, передбачених навчальним планом, за умови відсутності
оцінок «задовільно» за національною шкалою та оцінок «D» і «Е» за шкалою
ЄКТС. При обчисленні відсоткового значення, необхідного для отримання
диплому державного зразка з відзнакою, враховуються результати
підсумкової успішності здобувача вищої освіти як з дисциплін з підсумковим
контролем у формі екзамену, так і з дисциплін з підсумковим контролем у
формі заліку (диференційованого заліку);

за результати атестації отримав оцінку (и) «відмінно» за
національною шкалою та оцінку (і) «А» за шкалою ЄКТС;

виявив здібності до наукової роботи, що підтверджується
мотивованим поданням-рекомендацією випускової кафедри, розглянутого та
схваленого Вченою радою навчально-наукового інституту (далі – ННІ) /
Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції (далі – Факультет).
5.
Рішення щодо подання-рекомендації про видачу здобувачу вищої
освіти диплома з відзнакою приймається на засіданні випускової кафедри за
особистої участі здобувача вищої освіти та на основі розгляду поданих ним
документів, що підтверджують результати його наукової діяльності. Рішення
випускової кафедри щодо подання-рекомендації, розглянуте та схвалене
Вченою радою ННІ/ Факультету, подається до екзаменаційної комісії.
6.
Подання-рекомендація про видачу здобувачу вищої освіти
випускного курсу диплома з відзнакою надається за умови дотримання вимог,
передбачених п.4 цього Положення, та принаймні двох з таких обов’язкових
вимог:
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 наявність не менше двох наукових робіт, які відповідають
спеціальності, що здобувалась, і опублікованих здобувачем вищої освіти
протягом періоду навчання за певним освітнім рівнем;
 участь здобувача вищої освіти в міжнародних та/або всеукраїнських
наукових конференціях, науково-комунікативних заходах випускової кафедри
протягом періоду навчання за певним освітнім рівнем у кількості не менше 5
протягом періоду навчання для освітнього рівня бакалавра та не менше 3 –
для здобувачів освітнього рівня магістра;
 участь в міжнародних та/або всеукраїнських фахових студентських
олімпіадах протягом періоду навчання за певним освітнім рівнем;
 участь в міжнародних та/або всеукраїнських фахових конкурсах
наукових робіт протягом періоду навчання за певним освітнім рівнем;
 внесок здобувача вищої освіти протягом періоду навчання за певним
освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем у виконанні науково-дослідної
теми, що підтверджується витягом з протоколу засідання кафедри про
зарахування до складу виконавців науково-дослідних робіт, а також про
визначення відповідного внеску здобувача вищої освіти.
7.
Здобувачам вищої освіти, які претендують на отримання диплома
з відзнакою, але не мають для цього достатньої кількості позитивних оцінок,
дозволяється перескласти не більше трьох екзаменів або заліків (ПМК) з
дисциплін на освітньому рівні бакалавра і не більше одного екзамену або
заліку (ПМК) з дисциплін на освітньому рівні магістра. Перескладання
здобувачами вищої освіти підсумкових оцінок для отримання диплома
державного зразка з відзнакою здійснюється, як правило, після завершення
останньої заліково-екзаменаційної сесії.
8.
Дозвіл на перескладання екзаменів та/або заліків для отримання
диплома з відзнакою надається першим проректором з навчально-методичної
та виховної роботи за поданням директора ННІ/проректора з питань
підготовки кадрів податкової міліції - начальника Факультету на підставі
мотивованої письмової заяви здобувача вищої освіти та відповідного
клопотання випускової кафедри, у якому підтверджено результати наукової
діяльності здобувача вищої освіти.
9.
Після отримання дозволу на перескладання підсумкової оцінки
для отримання диплома державного зразка з відзнакою з відповідної
дисципліни, розпорядженням директора ННІ/проректора з питань підготовки
кадрів податкової міліції - начальника Факультету, за яким закріплений
здобувач вищої освіти, що перескладає навчальну дисципліну, створюється
відповідна комісія.
До складу комісії входять: директор ННІ/проректор з питань підготовки
кадрів податкової міліції - начальник Факультету, за яким закріплений
здобувач вищої освіти, або його заступник, завідувач (начальник) кафедри, за
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якою закріплена дисципліна, викладач, що забезпечує викладання даної
навчальної дисципліни. При цьому результати попереднього контролю не
враховуються, а підсумкова оцінка виставляється на підставі результатів
комісійного прийняття екзамену/заліку.
10. Результати перескладання дисципліни заносяться до листка
успішності здобувача вищої освіти та відображаються у встановленому
порядку в середовищі АСУ «Управління Університетом».
11. Перескладання навчальної дисципліни здійснюється здобувачами
вищої освіти в два етапи.
11.1. На першому етапі проводиться комп’ютерне тестування з
навчальної дисципліни, яка перескладається. Тестування проводиться у
визначеному навчальним відділом комп’ютерному класі в програмному
середовищі Moodle. Для проведення тестування використовується 100 тестів.
Кожен з тестів має містити по чотири варіанти відповідей, з яких одна
правильна. Усі тести мають бути закритого типу. При проходженні
тестування здобувач вищої освіти дає відповідь на 50 тестів.
Оцінювання результатів тестування здійснюється за 100-бальною шкалою:
100 балів – правильні 90% тестів;
90 балів – правильні 80% тестів;
80 балів – правильні 70% тестів;
70 балів – правильні 60% тестів;
50 балів – правильні 50% тестів;
0 балів – правильні менше 50% тестів.
Здобувачі вищої освіти які дали вірні відповіді на менше ніж 50%
тестів, до проходження другого етапу перескладання дисципліни, не
допускаються.
11.2. На другому етапі здобувач вищої освіти дає відповіді на письмові
завдання теоретичного та прикладного характеру у форматі, передбаченому
для проведення семестрового контролю з дисципліни, і усну відповідь на
додаткові питання членів комісії.
При цьому у ході проведення перескладання усі члени комісії можуть
ставити додаткові запитання в межах відповідної робочої програми з
навчальної дисципліни.
Оцінювання результатів складання здобувачем вищої освіти другого
етапу здійснюється за 100 бальною шкалою. При цьому кількість балів, які
здобувач може отримати за усні відповіді на додаткові запитання, не повинна
перевищувати 10.
11.3. Загальна оцінка здобувача вищої освіти за результатами
проходження двох етапів перескладання дисципліни визначається як середнє
арифметичне результатів кожного з них.
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12. При прийнятті рішення про видачу диплома державного зразка з
відзнакою за освітнім рівнем магістра результати навчання за освітнім рівнем
бакалавра не враховуються.
13.
Остаточне рішення щодо видачі здобувачу вищої освіти диплома
державного зразка з відзнакою приймається екзаменаційною комісією за
результатами атестації і з урахуванням усіх наданих до екзаменаційної комісії
матеріалів, які засвідчують, що навчальні та наукові досягнення здобувача
вищої освіти під час навчання за даним освітнім рівнем відповідають
вимогам, зазначеним у цьому Положенні.

Директор Навчально-наукового
центру організації освітнього процесу

Л. ВИННИЧЕНКО
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