


 

1. Загальні положення 
1.1. Положення про розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми 

програмами у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені 
Івана Франка (далі ‒ Положення) розроблено з метою підвищення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти, забезпечення прозорості процесу 
розподілу здобувачів вищої освіти за освітніми програмами підготовки 
бакалаврів і магістрів, оптимізації складу академічних груп у Дрогобицькому 
державному педагогічному університеті імені Івана Франка (далі ‒ 
Університет). 

1.2. Це Положення регламентує порядок розподілу за освітніми 
програмами осіб, зарахованих на навчання для здобуття ступеня бакалавра і 
магістра за спеціальностями, що поєднують декілька освітніх програм. 

1.3. Інформація про порядок розподілу здобувачів вищої освіти за 
освітніми програмами підготовки бакалаврів і магістрів обов’язково доводиться 
до відома абітурієнтів під час подання документів в приймальну комісію та/або 
на зборах із студентами першого курсу. 

1.4. Це Положення, а також зміни та/або доповнення до нього 
затверджуються вченою радою Університету за погодженням з органом 
студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, 
які навчаються в Університеті. 
 

2. Розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми програмами  
підготовки бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти  
2.1. Здобувачі вищої освіти, які зараховані для здобуття вищої освіти 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю, 
що поєднує декілька освітніх програм розпочинають навчання за єдиним 
навчальним планом.  

Розподіл таких здобувачів вищої освіти за освітніми програмами 
підготовки бакалаврів проводиться до 01 серпня після завершення першого 
курсу. 

2.2. Здобувачі вищої освіти розподіляються за освітніми програмами 
відповідно до квоти (максимальної кількості) освітніх програм для цієї 
спеціальності.  

Квота (максимальна кількість) освітніх програм для спеціальності 
визначається за формулою з урахуванням контингенту студентів спеціальності, 
кількості освітніх програм, що поєднує спеціальність, мінімально допустимої 
кількості студентів на одній освітній програмі:  
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де opK  ‒ квота (максимальна кількість) освітніх програм, N  ‒ контингент 
студентів спеціальності, m  ‒ кількості освітніх програм, що поєднує 
спеціальність, n  ‒ мінімально допустима кількість студентів на одній освітній 



 

програмі [ ]x  ‒ ціла частина числа x , тобто найбільше ціле число, яке не 
перевищує x . 

2.3. Максимально допустима кількість студентів на одній освітній 
програмі визначається за формулою з урахуванням контингенту студентів 
спеціальності, квоти (максимальної кількості) освітніх програм для цієї 
спеціальності, мінімально допустимої кількості студентів на одній освітній 
програмі: 

( )1opS N K n= − − ⋅ , 
де S  ‒ максимально допустима кількість студентів на одній освітній програмі. 

2.4. Квота (максимальна кількість) освітніх програм, мінімально та 
максимально допустимі кількості студентів на одній освітній програмі 
затверджуються вченою радою Університету. 

2.5. У розподілі беруть участь здобувачі вищої освіти, які навчаються, як 
за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб. 

2.6. Розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми програмами 
підготовки бакалаврів проводиться на конкурсній основі за рейтингом 
успішності відповідно до поданої заяви з вказаними пріоритетами та з 
урахуванням пунктів 2.2 і 2.3 цього Положення.  

2.7. Рейтинг успішності формується після завершення першого курсу за 
результатами семестрових контролів за перший і другий семестри на підставі 
підсумкових оцінок за прийнятою в Університеті 100-бальною шкалою з 
кожної компоненти освітньої програми (навчальної дисципліни, практики, 
тощо). 

2.8. Студенти допускаються до конкурсного відбору на освітні програми 
підготовки бакалаврів, якщо вони до 01 червня подали заяви на ім'я ректора 
Університету (Додаток 1) про участь в конкурсному відборі. У заявах студенти 
зазначають пріоритетність освітніх програм – визначену студентом черговість 
(де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при конкурсному відборі. 

2.9. Здобувачі вищої освіти, які у встановлені терміни не подали заяви 
або вказали в заявах не всі запропоновані до розподілу освітні програми, 
розподіляються на місця, що залишилися вільними на інших освітніх програмах 
спеціальності. 

2.10. Здобувачі вищої освіти, які не пройшли за конкурсом на освітню 
програму з вищим пріоритетом, беруть участь в конкурсі на освітню програму з 
нижчим пріоритетом. 

2.11. Заяви здобувачів вищої освіти про участь в конкурсному відборі на 
освітні програм розглядає Приймальна комісія Університету.  

2.12. Накази про затвердження розподілу здобувачів вищої освіти за 
освітніми програмами підготовки бакалаврів видаються ректором Університету 
на підставі рішення Приймальної комісії. 
 
 

3. Розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми програмами  
підготовки бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 



 

молодшого спеціаліста 
3.1. Здобувачі вищої освіти, які зараховані для здобуття вищої освіти 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за спеціальністю, що поєднує декілька освітніх програм 
розпочинають навчання за окремими навчальними планами.  

Розподіл таких здобувачів вищої освіти за освітніми програмами 
підготовки бакалаврів здійснюється після їх зарахування на навчання до 
початку першого семестру. 

3.2. Здобувачі вищої освіти розподіляються за освітніми програмами 
відповідно до квоти (максимальної кількості) освітніх програм для цієї 
спеціальності, яка визначається за наведеною у пункті 2.2 формулою з 
урахуванням контингенту студентів спеціальності, кількості освітніх програм, 
що поєднує спеціальність, мінімально допустимої кількості студентів на одній 
освітній програмі.  

3.3. Максимально допустима кількість студентів на одній освітній 
програмі визначається за наведеною у пункті 2.3 формулою з урахуванням 
контингенту студентів спеціальності, квоти (максимальної кількості) освітніх 
програм для цієї спеціальності, мінімально допустимої кількості студентів на 
одній освітній програмі. 

3.4. Квота (максимальна кількість) освітніх програм, мінімально та 
максимально допустимі кількості студентів на одній освітній програмі 
затверджуються вченою радою Університету. 

3.5. У розподілі беруть участь здобувачі вищої освіти, які зараховані на 
навчання, як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб. 

3.6. Розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми програмами 
підготовки бакалаврів проводиться на конкурсній основі за рейтингом 
успішності відповідно до поданої заяви з вказаними пріоритетами та з 
урахуванням пунктів 3.2 і 3.3 цього Положення.  

3.7. Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти формується на підставі 
конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання. 

3.8. Здобувачі вищої освіти допускаються до конкурсного відбору на 
освітні програми підготовки бакалаврів, якщо вони до 20 серпня подали заяви 
на ім'я ректора Університету (Додаток 1) про участь в конкурсному відборі. У 
заявах здобувачі вищої освіти зазначають пріоритетність освітніх програм – 
визначену студентом черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду 
при конкурсному відборі. 

3.9. Здобувачі вищої освіти, які у встановлені терміни не подали заяви 
або вказали в заявах не всі запропоновані до розподілу освітні програми, 
розподіляються на місця, що залишилися вільними на інших освітніх програмах 
спеціальності. 

3.10. Здобувачі вищої освіти, які не пройшли за конкурсом на освітню 
програму з вищим пріоритетом, беруть участь в конкурсі на освітню програму з 
нижчим пріоритетом. 

3.11. Заяви здобувачів вищої освіти про участь в конкурсному відборі на 
освітні програм розглядає Приймальна комісія Університету.  



 

3.12. Накази про затвердження розподілу здобувачів вищої освіти за 
освітніми програмами підготовки бакалаврів видаються ректором Університету 
на підставі рішення Приймальної комісії. 
 

4. Розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми  
програмами підготовки магістрів  

4.1. Здобувачі вищої освіти, які зараховані для здобуття вищої освіти 
ступеня магістра за спеціальністю, що поєднує декілька освітніх програм 
розпочинають навчання за окремими навчальними планами.  

Розподіл таких здобувачів вищої освіти за освітніми програмами 
підготовки магістрів здійснюється після їх зарахування на навчання до початку 
першого семестру. 

4.2. Здобувачі вищої освіти розподіляються за освітніми програмами 
відповідно до квоти (максимальної кількості) освітніх програм для цієї 
спеціальності, яка визначається за наведеною у пункті 2.2 формулою з 
урахуванням контингенту студентів спеціальності, кількості освітніх програм, 
що поєднує спеціальність, мінімально допустимої кількості студентів на одній 
освітній програмі.  

4.3. Максимально допустима кількість студентів на одній освітній 
програмі визначається за наведеною у пункті 2.3 формулою з урахуванням 
контингенту студентів спеціальності, квоти (максимальної кількості) освітніх 
програм для цієї спеціальності, мінімально допустимої кількості студентів на 
одній освітній програмі. 

4.4. Квота (максимальна кількість) освітніх програм, мінімально та 
максимально допустимі кількості студентів на одній освітній програмі 
затверджуються вченою радою Університету. 

4.5. У розподілі беруть участь здобувачі вищої освіти, які зараховані на 
навчання, як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб. 

4.6. Розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми програмами 
підготовки магістрів проводиться на конкурсній основі за рейтингом 
успішності відповідно до поданої заяви з вказаними пріоритетами та з 
урахуванням пунктів 4.2 і 4.3 цього Положення.  

4.7. Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти формується на підставі 
конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання. 

4.8. Здобувачі вищої освіти допускаються до конкурсного відбору на 
освітні програми підготовки магістрів, якщо вони до 20 серпня подали заяви на 
ім'я ректора Університету (Додаток 1) про участь в конкурсному відборі. У 
заявах здобувачі вищої освіти зазначають пріоритетність освітніх програм – 
визначену студентом черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду 
при конкурсному відборі. 

4.9. Здобувачі вищої освіти, які у встановлені терміни не подали заяви 
або вказали в заявах не всі запропоновані до розподілу освітні програми, 
розподіляються на місця, що залишилися вільними на інших освітніх програмах 
спеціальності. 

4.10. Здобувачі вищої освіти, які не пройшли за конкурсом на освітню 



 

програму з вищим пріоритетом, беруть участь в конкурсі на освітню програму з 
нижчим пріоритетом. 

4.11. Заяви здобувачів вищої освіти про участь в конкурсному відборі на 
освітні програм розглядає Приймальна комісія Університету.  

4.12. Накази про затвердження розподілу здобувачів вищої освіти за 
освітніми програмами підготовки магістрів видаються ректором Університету 
на підставі рішення Приймальної комісії. 
 
 

 



 

 
Додаток 1  

 
Ректору Дрогобицького державного 
педагогічного університету  
імені Івана Франка 
Скотній Н.В. 
________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 
 

________________________________ 
(назва інституту або факультету) 
 

________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

 
 

ЗАЯВА 

Прошу допустити мене до конкурсного відбору на освітні програми 
підготовки ___________________ спеціальності ___________________________  

(бакалавра, магістра) 
 

____________________________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

 

з такими пріоритетами: 
1. __________________________________________________________________ 

(назва освітньої програми) 
 

2. __________________________________________________________________ 
(назва освітньої програми) 

 

3. __________________________________________________________________ 
(назва освітньої програми) 

 

4. __________________________________________________________________ 
(назва освітньої програми) 

 
 
_________________                                                             __________________  
                дата                                                                                                                            підпис 
 
 

 
 




