
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Вченої ради 
Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності 
протокол від 3$ OS' 2019 р. № / /  
ВВЕДЕНО В ДІЮ:
Наказ по університету

№ від « 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ 
ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Львів-2019



ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ 

ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1. На отримання диплома з відзнакою може претендувати здобувач вищої 
освіти (далі -  здобувач) випускного курсу, який протягом навчання за певним 
освітнім ступенем:

- отримав підсумкові оцінки «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх 
навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним 
планом, а з решти навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, 
передбачених навчальним планом -  оцінки «добре»;

- склав комплексний кваліфікаційний екзамен з оцінкою «відмінно» та 
захистив дипломну роботу (проект) з оцінкою «відмінно»;

- виявив здібності до наукової (творчої) роботи, що підтверджується 
мотивованим поданням-рекомендацією випускової кафедри до Екзаменаційної 
комісії.

2. Рішення з приводу подання-рекомендації щодо видачі здобувачеві 
випускного курсу диплома з відзнакою приймається на засіданні випускової 
кафедри, подається до Екзаменаційної комісії та доводиться до відома 
здобувана перед початком роботи Екзаменаційної комісії.

Подання-рекомендація щодо видачі здобувачеві випускного курсу диплома 
з відзнакою надається за умови дотримання принаймні двох з таких вимог для 
випускників, що претендують на присудження освітнього ступеня бакалавра та 
трьох вимог для випускників, що претендують на присудження освітнього 
ступеня магістра:

2.1. Наявність наукових статей у періодичних виданнях, що 
відповідають спеціальності, яка здобувалась, і опублікованих (поданих до 
друку) здобувачем протягом періоду його навчання за певним освітнім 
ступенем. Виконання цього пункту підтверджується копією надрукованої статті 
з титульною сторінкою та змістом наукового видання або рукописом статті та 
документом (витягом з протоколу, іншим документом) редколегії наукового 
видання про прийняття статті до друку;

2.2. Наявність патенту на винахід (корисну модель), отриманого 
здобувачем протягом періоду його навчання за певним освітнім ступенем. 
Виконання цього пункту підтверджується копією патенту;



2.3. Участь здобувача у роботі міжнародної або всеукраїнської фахової 
наукової (науково-практичної) конференції протягом періоду його навчання за 
певним освітнім ступенем з публікацією тез доповіді. Виконання цього пункту 
підтверджується копією надрукованої тези доповіді з титульною сторінкою та 
змістом матеріалів конференції;

2.4. Участь здобувача у міжнародній або другому етапі всеукраїнської 
студентської олімпіади протягом періоду його навчання за певним освітнім 
ступенем. Виконання цього пункту підтверджується деканатом навчально- 
наукового інституту та (або) навчально-методичним центром Університету;

2.5. Участь здобувача у міжнародному або другому етапі 
всеукраїнського конкурсу наукових робіт протягом періоду його навчання за 
певним освітнім ступенем. Виконання цього пункту підтверджується відділом 
організації науково-дослідної діяльності Університету;

2.6. Участь здобувача протягом періоду його навчання за певним 
освітнім ступенем у виконанні фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень у складі науково-дослідних колективів університету, що 
підтверджується відповідними документами. Виконання цього пункту 
підтверджується відділом організації науково-дослідної діяльності 
Університету.

Якщо здобувач протягом його періоду навчання за певним освітнім 
ступенем став призером другого етапу всеукраїнського конкурсу наукових 
робіт та (або) другого етапу всеукраїнської студентської олімпіади, подання- 
рекомендація щодо видачі диплома з відзнакою надається за дотримання лише 
цієї умови. Виконання цієї умови підтверджується копією наказу Міністерства 
освіти і науки України або дипломом.

3. Остаточне рішення щодо видачі здобувачеві випускного курсу диплома 
з відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за результатами атестації і з 
урахуванням усіх поданих до Екзаменаційної комісії матеріалів.

Екзаменаційна комісія може не погодитись із поданням-рекомендацією 
випускової кафедри, якщо вважатиме мотивувальну частину такого подання 
недостатньою.


