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ПОРЯДОК 

розподілу студентів за освітніми програмами в Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 

І. Загальні положення 

1. Порядок розподілу студентів за освітніми програмами в межах однієї 

спеціальності (далі – Порядок) розроблений відповідно до пункту 9 розділу 

XV Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 

2019 року № 1285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 

грудня  2019 року за № 1192/34163.  

2. Цей порядок визначає механізм розподілу студентів, які здобувають 

вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю, між освітніми 

програмами в разі, якщо конкурсна пропозиція в рік вступу до ЦДПУ 

ім. В. Винниченка поєднує декілька освітніх програм, мов тощо у строки не 

раніше завершення першого року навчання. 

3. Освітня (освітньо-професійна (ОПП)) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, 

а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Предметна спеціальність, спеціалізація, мова тощо є складовою 

освітньої програми за основною (першою) спеціальністю, в межах якої вона 

реалізуються, і передбачає формування спеціальних (фахових, предметних), 

загальних та інтегральних компетентностей майбутнього фахівця, що 

формується в процесі його професійної підготовки за основною (першою) 

спеціальністю та формою здобуття освіти. 



ІІ. Загальні положення 

1. Підготовка бакалаврів здійснюється згідно з затвердженими Вченою 

радою ЦДПУ ім. В. Винниченка ОПП у відповідності до навчальних планів, 

що їх забезпечують. 

2. Кількість і перелік запланованих до реалізації освітніх програм, в 

межах основної (першої) спеціальності, визначається наступними умовами: 

а) наявність розроблених ОПП за предметною спеціальністю, 

спеціалізацією, мовою тощо; 

б) наявність науково-педагогічних кадрів, навчальної та навчально-

методичної літератури, матеріально-технічної бази, що забезпечують 

реалізацію акредитаційних вимог основної (першої) спеціальності з 

урахуванням предметних спеціальностей, спеціалізації, мов тощо; 

в) кількість студентів, які навчаються за однією освітньою програмою 

повинна складати не менше тої кількості, за якою формується одна 

академічна група (підгрупа); для спеціалізацій спеціальності 035 «Філологія» 

під час розподілу студентів за мовами дотримуватись принципу рівно 

пропорційності при комплектації груп (підгруп). 

3. Кількість освітніх програм, а також кількість місць, що фінансуються 

за кошти державного бюджету (за державним замовленням) затверджується 

наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. 

ІІІ. Механізм здійснення розподілу студентів за освітніми програмами 

1. Розподіл студентів спеціальності, зарахованих на навчання за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням), здійснюється за 

особистою заявою студента на конкурсній основі з урахуванням 

академічного рейтингу студента. 

2. Академічний рейтинг студента визначається середньозваженим 

балом першої зимової та другої літньої заліково-екзаменаційної сесії з 

точністю до 0,001. 

3. Перевагу в першості вибору конкретної освітньої програми має 

студент з більшим академічним рейтингом. 

4. За інших рівних умов перевагою під час розподілу за освітніми 

програмами має студент, який має найменшу кількість задовільних оцінок.  

5. Розподіл студентів за освітніми програмами, зарахованих на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, здійснюється за їх 

особистими заявами. 

6. Для забезпечення організації та проведення конкурсного відбору 

студентів за освітніми програмами в межах основної (першої) спеціальності 

створюється конкурсна комісія в наступному складі: 

– декан факультету – голова комісії; 

– заступник(и) декана; 



– завідуючі випускових кафедр, за якими здійснюється підготовка за 

відповідними спеціальностями (освітніми програмами); 

На засідання конкурсної комісії запрошуються старости академічних 

груп студентів, які беруть участь у конкурсі. 

7. Організація та проведення конкурсу розподілу студентів за освітніми 

програмами в межах основної (першої) спеціальності здійснюється в два етапи: 

І етап (підготовчий) – для студентів заочної форми здобуття освіти в 

терміни проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії, на якому студенти 

зобов’язані ознайомитись з цим Порядком і попередньо визначитись з 

вибором освітньої програми, в межах основної (першої) спеціальності, за їх 

особистою заявою (далі – Заявою), за формою встановленою в додатку до 

цього Порядку, для студентів денної форми здобуття освіти – на початку 

другого семестру (але не пізніше квітня місяця поточного року). 

ІІ етап (заключний) – для студентів денної та заочної форм здобуття 

освіти в терміни закінчення літньої заліково-екзаменаційної сесії, на якому 

студенти можуть змінити пріоритетність зазначених ними в Заяві освітніх 

програм, в межах основної (першої) спеціальності. 

8. Конкурс за кожною освітньою програмою в межах основної (першої) 

спеціальності починається з розпорядження декана факультету на основі наказу 

ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка про перелік освітніх програм та кількість 

бюджетних місць за кожною з них. У розпорядженні вказується кількість 

бюджетних місць, які визначено відповідним наказом ректора на кожну освітню 

програму та список студентів, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням їх 

академічного рейтингу. Список студентів ранжується за освітніми програмами 

та впорядковується згідно рейтингу в порядку його зменшення. Копія 

розпорядження оприлюднюється на дошці оголошень факультету. 

9. Для участі в конкурсі упродовж семи днів після його оголошення 

студент подає в деканат особисту заяву, яка засвідчує його остаточне 

рішення щодо визначеності пріоритетності, обраних ними попередньо 

освітніх програм, в межах основної (першої) спеціальності, вказаних у 

порядку зменшення їх пріоритетності. 

10. У тому випадку, коли студент не подає вчасно заяву про участь у 

конкурсі, конкурсна комісія залишає за собою право самостійно здійснити 

його розподіл на вакантні місця (на добір). 

11. За рішенням конкурсної комісії, яке оформлюється відповідним 

протокол, який затверджується її членами, декан факультету подає ректору 

(проректору з науково-педагогічної роботи) доповідну з проектом наказу про 

розподіл студентів за освітніми програмами, в межах основної (першої) 

спеціальності, в строки не пізніше 01 липня поточного року. 

12. За результатами розподілу студентів за освітніми програмами 

здійснюється комплектування навчальних груп за основною (першою) 

спеціальністю. 



Додаток 

до Порядку розподілу студентів за 

освітніми програмами навчання 

 

Ректору 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

професору Семенюку О.А. 

студента 

__________________________________ 

(Прізвище, Ім’я та по батькові) 

__________________________________ 

(факультет, курс, форма здобуття освіти) 

__________________________________ 

(спеціальність)  

_______________ 

(група) 

 

Заява 

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі розподілу студентів за 

освітніми програмами в межах основної (першої) спеціальності: 

 
(зазначається один з варіантів) 

 

З академічним рейтингом (кількість балів) ________. 

Пріоритет конкурсних освітніх програм визначений мною в 

наступному порядку
1
: 

1. ___________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________ 
 

та інші. 

 

Дата  Підпис 

 

                                                 
1
 

 

 

 

 
  Указують найменування всіх освітніх програм, що беруть участь у розподілі 


