


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення розроблене з метою проведення якісного відбору 

кандидатур студентів, які навчаються у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (далі Університет) і 

виявили бажання взяти участь у Конкурсі на навчання за обміном (далі Конкурс), 

на підставі двосторонніх Угод про співпрацю, підписаних Університетом із 

зарубіжними партнерами. 

1.2. Положення визначає основні принципи процедури відбору студентів 

на підставі поданих заявок з дотриманням принципів відкритості та 

об’єктивності. 

1.3. Мета обміну студентів на навчання за двосторонніми Угодами полягає 

у підвищенні якості навчання в партнерських ЗВО і в Університеті, розвитку 

міжнародної співпраці, вдосконаленні та розширенні фахової підготовки 

студентів. 

1.4. Список навчальних закладів, з якими реалізується програма обміну на 

підставі Угод, оприлюднюється на сайті Університету разом із оголошенням 

умов Конкурсу. 

1.5. Здобувачі освіти, які пройшли відбір у Конкурсі, можуть навчатися 

безкоштовно у партнерському ЗВО за програмою обміну не більше одного 

семестру поточного навчального року за умови зарахування навчальних планів 

(за винятком міжнародних двосторонніх угод про співпрацю, в яких зазначений 

довший термін навчання за обміном студентами). 

1.6. Студенти зобов’язані дотримуватись усіх умов участі у конкурсному 

відборі, в іншому випадку заявка на участь у Конкурсі не розглядатиметься. 

1.7. Студенти зобов’язані виконувати навчальні плани Університету та 

партнерських ЗВО. Недотримання зобов’язання має наслідком відрахування зі 

складу студентів відповідно до Положення про програму обміну студентами на 

навчання. 

 



П. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ СТУДЕНТІВ НА 

НАВЧАННЯ ЗА ОБМІНОМ 

2.1. Програма Конкурсу передбачає участь у ній здобувачів освіти, крім 

студентів 1 курсу (освітній ступінь “Бакалавр”) та останнього семестру 

випускного курсу всіх освітніх ступенів (державної та комерційної форм 

навчання) на момент запланованого виїзду у зарубіжний навчальний заклад; 

2.3. Програма Конкурсу передбачає наступне: 

2.3.1. оплата за навчання в Університеті для студентів комерційної форми, 

на час їхнього перебування за кордоном, здійснюється згідно договору надання 

освітніх послуг; 

2.3.2. студенти, що перебувають в академічній відпустці або у відпустці по 

догляду за дитиною, не мають права приймати участь у відборі кандидатур на 

навчання у зарубіжні ЗВО; 

2.3.3. студенти, що мають академічну заборгованість, не мають права 

приймати участь у конкурсному відборі. 

2.4. Студенти, які бажають взяти участь у програмі обміну, повинні: 

2.4.1. мати високу успішність та високий рейтинг у навчанні (середній бал 

успішності для участі у Конкурсі подається в оголошенні умов Конкурсу);  

2.4.2. володіти іноземною мовою (англійською мовою та державною 

мовою партнерського навчального закладу, де має намір навчатися студент); 

2.4.3. представити роботи творчого й академічного характеру (за 

потребою). 

2.5. У Конкурсі передбачено участь деяких партнерських навчальних 

закладів, які, як другий етап, вимагають заповнення анкет та особистого 

контакту з координаторами партнерського ЗВО для остаточного зарахування на 

навчання за обміном. 

 

ІІІ. ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

3.1. Умови Конкурсу оголошуються на офіційному сайті Університету у  

травні / грудні поточного року (університет залишає за собою право зміни дати 

оголошення про Конкурс, яка залежить від партнерського ЗВО). 



3.2. Документи конкурсантам слід надавати у паперовому та в 

електронному варіантах (указавши в темі листа прізвище, ім’я та контактний  

номер телефону) до навчально-наукового відділу Університету. 

3.4. Перелік необхідних для участі у конкурсному відборі документів:  

 - заповнена студентом анкета претендента на навчання за програмою 

обміну (приклад анкети подається разом із оголошенням про Конкурс);  

- заява, завірена деканом факультету, з позначкою балу поточної 

успішності та рейтинг студента-претендента; 

- характеристика куратора ECTS факультету, де навчається студент; 

- за наявності - мовні сертифікати; 

 - за наявності - нагороди, дипломи; 

- за наявності - наукові роботи, роботи академічного та творчого характеру;  

- діючий закордонний паспорт (який повинен бути дійсним протягом 

щонайменше трьох місяців після запланованої дати виїзду). 

3.5. Подання, які надійшли із запізненням та не відповідають вимогам, не 

 розглядаються. 

 

IV. КОМІСІЯ КОНКУРСУ 

4.1. Відбір кандидатів на навчання за обміном за двосторонніми Угодами, 

які виконали всі умови Конкурсу, здійснює Конкурсна комісія Університету. 

4.2. Конкурсна комісія засідає не пізніше як за 5 днів після завершення 

прийому документів на Конкурс. 

4.3. Комісія Конкурсу не пізніше як за 3 дні після засідання оголошує 

результати, висвітлюючи їх на інтернет-ресурсі університету і закріплюючи 

протоколом. В окремих випадках, де участь бере партнерський ЗВО, університет 

залишає за собою право зміни дати оголошення, яка залежить від партнерського 

ЗВО. 

4.4. До складу Комісії Конкурсу входять проректор з науково- педагогічної 

роботи, проректор з наукової роботи, завідувач навчально-наукового відділу, 

декани факультетів. 

4.5. Вибір Комісії Конкурсу є остаточним і перегляду не передбачає. 



V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Університет залишає за собою право на внесення змін до дії цього 

Положення, керуючись Наказами, Розпорядженнями, Рекомендаціями МОН 

України та Кабінету Міністрів України.  

5.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються в тому ж порядку, 

що й саме Положення. 

 

Завідувач навчально-наукового відділу 

 

Погоджено: 

Проректор з наукової роботи 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

 

Юрисконсульт 


