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1. Загальні положення 
 

1.1 Положення розроблено у відповідності до Конституції України, 
Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України 
«Про охорону дитинства»,  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту»,  Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року 
№835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних 
гарантій окремим категоріям громадян», постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2016 року № 975 «Порядок та умови надання державної 
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти», «Положення про порядок переведення, відрахування 
та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р., зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452, листа Міністерства 
освіти і науки України № 1/9-21 від 21.01.2010 р. «Про переведення на вакантні 
місця державного замовлення». 

1.2 Це Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у 
Національному університеті «Чернігівська політехніка» (далі - Університет) на 
договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на 
вакантні місця навчання за кошти державного  або місцевого бюджету 

1.3 Переведення студентів, які навчаються на договірній основі на 
навчання за кошти державного або місцевого бюджету здійснюється на 
конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки зі 
спеціальності/напряму підготовки за умови наявності вакантних або додаткових 
місць навчання за кошти державного або місцевого бюджету 

1.4 Вакантні місця державного замовлення утворюються у результаті 
відрахування з Університету студентів, які навчалися за кошти державного або 
місцевого бюджету, переведення їх на іншу форму навчання чи до іншого 
вищого навчального закладу або в разі виділення Міністерством освіти і науки 
України додаткових місць навчання за кошти державного бюджету, а також в 
інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

1.5 Переведення студентів з навчання на договірній основі на навчання 
за  кошти державного або місцевого бюджету здійснюється в межах одного 
курсу і однієї спеціальності/напряму підготовки. 

За виняткових умов з дозволу Міністерства освіти і науки України 
можливе переведення студентів з навчання на договірній основі на навчання за 
кошти державного або місцевого бюджету на місця, перерозподілені з іншої 
спеціальності/напряму підготовки, але тільки в межах одного курсу. 

1.6 Переведення студентів, які навчаються на договірній основі на 
навчання за кошти державного або місцевого бюджету здійснюється гласно, 
виключно на конкурсній основі, за рейтингом успішності студентів з 
урахуванням їх соціального статусу. За інших однакових умов до уваги береться 
участь студента у науковій роботі, у громадському житті Університету.   

Рейтингом успішності (далі - рейтинг) визнається середній бал 
академічної успішності студента за весь термін навчання. Рейтинг визначається 
за національною шкалою оцінювання рівня знань студентів. У разі однакового 
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показника успішності кількох (2-х і більше) студентів, враховується рейтинг 
успішності за 100 бальною шкалою. 

Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету користуються студенти, які мають право на безоплатне навчання 
відповідно до Законів України, Указів Президента України та Постанов Кабінету 
Міністрів України, з числа: 

− дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,  
− визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій 
чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких 
загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій 
громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені 
особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у 
вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не 
довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для 
здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах. 

− інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років,  
− осіб, які мають пільги відповідно до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи». 
 

2. Процедура оголошення конкурсу та порядок подання документів на 
переведення на місця державного замовлення 

2.1 Інформація про утворення вакантних місць навчання за рахунок 
коштів державного або місцевого бюджету оприлюднюється директором 
навчально-наукового інституту (деканом факультету), який видає 
розпорядження про кількість вакантних місць, умови переведення на них та 
оголошує конкурс на переведення на навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету.   

2.2 Особи, які навчаються на договірній основі і бажають навчатися за 
кошти державного або місцевого бюджету протягом 10-ти днів з дати 
оголошення конкурсу повинні подати до деканату заяву на ім’я ректора 
Університету (з візами). До заяви додаються: 

- характеристика у якій визначається наукова робота та зазначається про 
участь студента у громадському житті Університету (підписана куратором 
академічної групи, головою студради факультету/інституту); 

- інші документи, які посвідчують пільги права на безоплатне навчання 
відповідно до чинного законодавства. 

(пункт 2.2 Положення зі змінами, внесеними згідно з рішенням Вченої 
ради від 29.03.2021, протокол №3, та наказом ректора № 60 від 29.03.2021) 
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2.3 Заява студентів, які бажають перевестись на вакантні місця 
державного замовлення, реєструються співробітником деканату у журналі 
реєстрації заяв студентів про переведення на навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету (додаток 1). 

2.4 Заява погоджується головою студентської ради та директором 
навчально-наукового інституту (деканом факультету).  

2.5 Розпорядженням директора навчально-наукового інституту (декана 
факультету) створюється інститутська (факультетська) комісія з формування 
рейтингу успішності у складі: голова комісії – директор навчально-наукового 
інституту (декан факультету), члени комісії – представники кафедр навчально-
наукового інституту (факультету), представник навчально-наукового інституту 
(факультету) та голова студентської ради навчально-наукового інституту 
(факультету). Комісія, розглянувши подані документи, формує рейтинг 
успішності та приймає первинне рішення щодо можливості переведення 
студента на навчання за кошти державного або місцевого бюджету. Рішення 
інститутських (факультетських) комісій оформлюється протоколом, у якому 
зазначається рейтинг успішності, соціальний статус, участь у науковій роботі та 
громадському житті Університету студента, який претендує на переведення на 
вакантне місце навчання за кошти державного або місцевого бюджету. Рішення 
щодо можливості переведення студента на навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету приймається шляхом відкритого голосування, поіменно, 
простою більшістю голосів всіх членів комісії з формування рейтингу 
успішності. Рейтинг успішності та рішення комісії щодо рекомендації про 
переведення на вакантні місця навчання за кошти державного або місцевого 
бюджету доводиться до відома студентам, які подали заяви не пізніше п’яти 
робочих днів з останнього дня подачі документів до деканату. 

2.6 Протокол інститутської (факультетської) комісії з формування 
рейтингу успішності та інші документи, надані студентами, подаються на 
розгляд конкурсної комісії Університету по розгляду заяв студентів щодо 
переведення їх на вакантні місця навчання за кошти державного або місцевого 
бюджету (далі – Комісія). 

2.7 Комісія створюється наказом ректора Університету. До складу 
Комісії за посадами входять: ректор, який є головою Комісії, проректор – 
заступник голови Комісії, головний бухгалтер, директори навчально-наукових 
інститутів, декани факультетів, начальник юридичного відділу, начальник 
навчального відділу, голова студентської ради Університету, голова профкому 
студентів.  
 

3. Розгляд документів Комісією та прийняття рішення про переведення 
 

3.1. Остаточне рішення про переведення осіб, які навчаються на 
договірній основі на навчання за кошти державного або місцевого бюджету 
приймається Комісією. 

3.2. Рішення про переведення осіб, які навчаються на договірній основі на 
навчання за кошти державного або місцевого бюджету приймається шляхом 
відкритого голосування простою більшістю голосів всіх членів Комісії. 

3.3. Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписують всі 
члени Комісії. 
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3.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому прийняли участь не 
менше 3/4 її складу. 

3.5. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного 
кредиту, то переведення на навчання за кошти державного або місцевого 
бюджету можливе за умови повного погашення отриманого кредиту. 
 

4. Затвердження рішення Комісії та видання наказу 

4.1. На підставі рішення Комісії видається наказ ректора Університету 
про переведення студентів на вакантні місця навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету. 

4.2. Переведення студентів на навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету здійснюється з першого числа наступного місяця після 
прийнятого рішення про переведення.  
 

5. Прикінцеві положення 
 

5.1 Це положення набирає чинності після його погодження на засіданні 
вченої ради Університету та затвердження наказом ректора Університету. 

5.2 Внесення змін та доповнень до Положення відбувається в порядку 
установленому чинним законодавством та локальними нормативними актами 
Університету. 
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Додаток №1 

до Положення 
 

ЖУРНАЛ 
реєстрації заяв студентів на переведення з навчання на договірній основі на вакантні місця навчання за кошти державного 

або місцевого бюджету   
 
 

№ 
з/п 

П.І.Б. студента Спеціальність 
(освітня 

програма) 

Курс, 
група 

Пільга 
(у разі 

наявності) 

Дата подання 
документів 

Перелік поданих 
документів 

ПІБ та підпис 
працівника, який 

прийняв документи 
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