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Сумський державний університет
Введено в дію наказом ректора
від 19 липня 2021 р. №0726-І
Порядок розподілу виділених Сумському державному університету
місць державного замовлення між освітніми програмами
однієї спеціальності за освітнім ступенем «магістр»
(версія 04)
1. Цей порядок визначає процедуру виділених СумДУ Міністерством освіти
і науки України місць державного замовлення місць за освітнім ступенем
«магістр» у випадках, якщо прийом здійснюється за декількома освітніми
програмами однієї спеціальності.
2. Розподіл місць державного замовлення між освітніми програмами однієї
спеціальності затверджується рішенням приймальної комісії СумДУ,
оприлюднюється на офіційному сайті університету та вноситься до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти впродовж двох днів після доведення
університету обсягів державного замовлення.
3. Пропозиції щодо розподілу місць державного замовлення за
спеціальністю, прийом за якою здійснюється на освітні програми інституту
(факультету, центру), виносяться на засідання приймальної комісії
університету головою відбіркової комісії відповідного інституту (факультету,
центру), на основі попереднього розрахунку за наступною формулою:
𝑁𝑗𝑖 = 𝑁𝑗 ∗ 𝑌𝑗𝑖 ,
де:
𝑁𝑗𝑖 – визначена з округленням до меншого цілого кількість місць державного
замовлення за i-тою освітньою програмою j-тої спеціальності (залишок місць jтої спеціальності, які є наслідком округлення 𝑁𝑗𝑖 , розподіляються між освітніми
програмами цієї спеціальності за рейтингом значень дробових частин 𝑁𝑗𝑖 );
𝑁𝑗 – загальна кількість виділених СумДУ місць держзамовлення за j-тою
спеціальністю;
𝑌𝑗𝑖 – ваговий коефіцієнт відповідної i-тої освітньої програми j-тої
спеціальності:
𝐾
𝑌𝑗𝑖 = ∑𝑛 𝑖 ,
𝑖=1 𝐾𝑛𝑖

де:
𝐾𝑖 – конкурсний бал i-тої освітньої програми за j-тою спеціальністю:
Кі = 𝐾в𝑖 ∗ 𝐾1𝑖 ∗ 𝐾2𝑖 ∗ 𝐾5𝑖 ∗ 𝐾6𝑖 ∗ 𝐾7𝑖 ∗ 𝐾8𝑖 ∗ 𝐾9𝑖 ,
n – кількість освітніх програм j-тої спеціальності;

𝐾в𝑖 - кількість випускників поточного року за освітнім ступенем «бакалавр»,
що здобували освіту за кошти державного бюджету у структурному підрозділі,
до якого здійснюється прийом за і-тою освітньою програмою цієї ж
спеціальності. У випадку, якщо у структурному підрозділі прийом до
магістратури проводиться на декілька освітніх програм однієї спеціальності, то
при встановленні 𝐾в𝑖 загальна кількість випускників освітнього ступеня
«бакалавр» структурного підрозділу розподіляється між відповідними освітніми
програмами за поданням голови відповідної відбіркової комісії, але, як правило,
не менше однієї особи на магістерську програму (у тому числі для магістерських
програм спеціальностей, за якими у інституті (факультеті) відсутній випуск
бакалаврів);
𝐾1𝑖 – критерій якості наукової роботи випускової кафедри, яка за наказом
ректора закріплена за і-тою освітньою програмою:
𝐿
𝐾1𝑖 = 1 + ,
𝑀
де:
L – кількість штатних викладачів кафедри, яка є випусковою з і-тої
магістерської програми, які працюють за основним місцем роботи не менше
шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних
виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus та
(або) Web of Science Core Collection;
M – загальна кількість штатних викладачів кафедри, яка є випусковою з і-тої
магістерської програми;
𝐾2𝑖 – показник наукової діяльності випускової кафедри, яка за наказом
ректора закріплена за і-тою освітньою програмою. Визначається в залежності
від приведеного обсягу надходження коштів до спеціального фонду за
результатами наукових та науково-технічних робіт за проєктами
міжнародного співробітництва та за результатами надання наукових послуг на
одного науково-педагогічного працівника за основним місцем роботи у
середньому за попередні три календарні роки.

Приведений обсяг надходження коштів до спеціального фонду за
результатами наукових та науково-технічних робіт за проєктами
міжнародного співробітництва та за результатами надання наукових послуг на
одного науково-педагогічного працівника розраховується за формулами:
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де:
П𝑖 - відповідні показники Методики визначення рейтингу інститутів,
факультетів та кафедр Сумського державного університету у 2017-2019 рр;
𝐾2𝑖 = 1,0 – якщо Понпі не перевищує 500 гривень;
𝐾2𝑖 = 1,02 – якщо Понпі дорівнює 501 - 2000 гривень;
𝐾2𝑖 = 1,04 – якщо Понпі дорівнює 2001 - 5000 гривень;
𝐾2𝑖 = 1,06 – якщо Понпі дорівнює 5001 - 10000 гривень;
𝐾2𝑖 = 1,08 – якщо Понпі дорівнює 10001 - 20000 гривень;
𝐾2𝑖 = 1,1 – якщо Понпі перевищує 20001 гривну.

𝐾5𝑖 – критерій акредитованості і-тої магістерської освітньої програми:
𝐾5𝑖 = 1,2 у разі ухвалення рішення про акредитацію освітньої програми
магістратури із визначенням “Зразкова”;
𝐾5𝑖 = 1,1 у разі ухвалення рішення про акредитацію освітньої програми
магістратури;
𝐾5𝑖 = 1,025 у разі ухвалення рішення про умовну (відкладену)
акредитацію освітньої програми магістратури;
𝐾5𝑖 = 1,0 в інших випадках.
𝐾6𝑖 – критерій наявності контингенту аспірантів та (або) докторантів за jтою спеціальністю на кафедрі, яка є випусковою за i-тою магістерською
програмою цієї ж спеціальності: 𝐾6𝑖 = 1,15 за умови наявності контингенту
докторантів та аспірантів; 𝐾6𝑖 = 1,07 за умови наявності контингенту
докторантів або аспірантів; 𝐾6𝑖 = 1,0 у інших випадках;
𝐾7𝑖 – критерій популярності i-тої магістерської програми:

𝐾7𝑖 = 1 + питома вага осіб, які зараховані на магістерську освітню
програму у минулому році за усіма формами навчання та джерелами
фінансування з числа випускників інших закладів вищої освіти, що здобули у
них вищу освіту за ступенями бакалавра, магістра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, але не більше 1,2;
𝐾8𝑖 – критерій чисельності іноземних студентів:
𝐾8𝑖 = 1 + питома вага іноземних студентів та осіб без громадянства у
загальній чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання усіх
рівнів за i-тою магістерською програмою, але не більше 1,1;
𝐾9𝑖 – спеціалізований критерій для спеціальності 017 «Фізична культура
і спорт»: 𝐾9𝑖 = 1 + питома вага штатних викладачів кафедри, яка є випусковою
з i-тої магістерської програми, які працюють за основним місцем роботи не
менше шести місяців і мають призові місця на Олімпійських,
Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, Чемпіонатах Світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків
Світу та Європи з видів спорту, які визнані Міністерством молоді та спорту
України у загальній кількості осіб, які забезпечують освітній процес цієї
спеціальності (для освітніх програм інших спеціальностей К9і = 1,0);

4. У окремих обґрунтованих випадках (держзамовлення зі спеціальності,
виділене СумДУ, складає менше 5-ти осіб; відсутність у структурному
підрозділі випускників поточного року за освітнім ступенем «бакалавр» зі
спеціальності, за якою оголошується прийом на освітню програму за ступенем
«магістр»; започаткування у поточному році нової освітньої програми зі
спеціальності; наявність залишку місць після округлення до меншого цілого
та в інших вмотивованих випадках) приймальна комісія може затвердити
інший розподіл місць державного замовлення між освітніми програмами
спеціальності.
Затверджено рішенням приймальної комісії СумДУ, протокол № 39 від
19.07.2021 р.
Голова приймальної комісії
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