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Положення про переведення здобувачів вищої освіти з навчання за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб на навчання за рахунок коштів 
державного бюджету у Таврійському державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Моторного /Ломейко О.П., Кюрчев С.В.,  
Назаренко І.П., Ортіна А.В., Тараненко Г.Г., Галько С.В., Чижиков І.О., 
Крутікова Т.О., Бєляк П.О., Зіненко К.О. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 

 

Положення про переведення здобувачів вищої освіти з навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету у Таврійському державному агротехнологічному 

університеті імені Дмитра Моторного розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», «Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 № 245 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 № 427/1452), а 

також із врахуванням вимог «Положення про академічні відпустки та повторне 

навчання у вищих навчальних закладах освіти», затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 6.06.1996 № 191/153 (зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 24.06.1996 № 325/1350), листа Міністерства 

освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного 

замовлення» від 21 січня 2010 року № 1/9–21. 
Метою зазначеного Положення є визначення порядку переведення 

здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за рахунок коштів 
фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про переведення здобувачів вищої освіти з навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету у Таврійському державному агротехнологічному 

університеті імені Дмитра Моторного (далі Положення) розроблено відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 № 245 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 № 427/1452),  

а також із врахуванням вимог «Положення про академічні відпустки та 

повторне навчання у вищих навчальних закладах освіти», затвердженого 

наказом Міністерства освіти України від 06.06.1996 № 191/153 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.1996 № 325/1350), листа 

Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення» від 21 січня 2010 року №1/9 – 21.  

1.2. Положення регулює порядок переведення здобувачів вищої освіти, які 

навчаються у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 

Дмитра Моторного (далі – Університет) за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб (далі – контрактна форма навчання), на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету (далі – державна форма навчання). 

1.3. Переведення здобувачів вищої освіти (далі – здобувач) з контрактної 

форми навчання на державну здійснюється на конкурсній основі в межах 

ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних 

або додаткових держбюджетних місць. 

1.4. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті 

відрахування з Університету здобувача, який навчався на державній формі, або 

переведення його на іншу форму навчання чи до іншого закладу вищої освіти, а 

також у разі надання Міністерством освіти і науки України додаткових 

державних місць. 
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1.5. Переведення здобувачів з контрактної форми навчання на державну 

здійснюється у межах одного курсу, однієї спеціальності. 

1.6. Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти 

державного бюджету користуються такі пільгові категорії 

 особи, один з батьків яких 

 загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а 

також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях; 

 загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

 є  учасником бойових дій на території інших держав, який загинув 

(пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших 

держав під час цих дій та конфліктів; 

 був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом 

безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової 

служби; 

 був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно 

відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом 

трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти. 
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 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа; 

 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 особи з інвалідністю I, II груп; 

 особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 

хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) 

та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2); 

 діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 

також особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не 

менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на 

виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи; 

 особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

 діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

В інших випадках на місця держзамовлення претендують здобувачі 

контрактної форми навчання, які мають високий показник успішності навчання 

з урахуванням їх особистих досягнень (переможці (лауреати) всеукраїнських, 

міжнародних олімпіад, конкурсів наукових робіт, чемпіонатів та змагань різних 

рівнів, творчих конкурсів, активна участь у житті та розвитку Університету 

тощо). 
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В окремих випадках здобувачі, які бажають перевестися з контрактної 

форми навчання на державну та мають невисокі показники успішності 

навчання, можуть претендувати на вакантне місце державного замовлення, 

якщо мають тяжке матеріальне становище і складні сімейні обставини. При 

цьому може враховуватися їх активність участі в науково-дослідній роботі, 

культурному, спортивному та громадському житті університету. 

Право брати участь у конкурсі на вакантні місця державного замовлення 

мають також студенти, які вступили до інших закладів вищої освіти, навчались 

за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників вищих 

навчальних закладів на переведення до університету. 

1.7. За неможливості заповнення вакантних місць державного замовлення 

певного курсу і спеціальності, перерозподіл місць на іншу спеціальність даного 

курсу і державного замовлення відповідного року, здійснюється виключно з 

дозволу Міністерства освіти і науки України. 

 

2.1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

2.1. Про наявність вакантного державного місця на певному курсі і 

спеціальності деканат відповідного факультету (інституту) зобов’язаний 

повідомити усіх здобувачів контрактної форми навчання, які мають право на 

переведення. 

2.2. Здобувачі, які навчаються за контрактною формою навчання і бажають 

навчатися за кошти державного бюджету, повинні впродовж десяти днів з 

моменту оголошення інформації про наявність вакантного державного місця 

подати до деканату наступні документи: 

 заяву на ім’я ректора встановленого зразка, що засвідчується підписом 

декана факультету (керівника інституту), на якому навчається студент; 

 копію залікової книжки або навчальної картки здобувача; 

 документи про пільги батьків та здобувачів, що дають здобувачу 

право на отримання соціальних пільг (якщо такі є); 
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 довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів 

сім’ї (за потреби); 

 копії документів, що підтверджують навчальну, наукову, громадську 

роботу здобувача (медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо); 

 копії свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків) або рішення про 

позбавлення батьківських прав чи призначення опіки (для здобувачів, які 

отримали статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського 

піклування під час навчання в університеті); 

2.3. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

деканат формує рейтинг успішності здобувачів контрактної форми з 

урахуванням їх соціального статусу, які навчаються на даному курсі та 

спеціальності і готує службове подання на розгляд конкурсної комісії 

факультету (інституту) для переведення з контрактної форми навчання на 

вакантні місця державного замовлення. 

 

3. РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЄЮ ТА 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

 

3.1. Рішення про переведення здобувачів з контрактної форми навчання на 

державну приймається конкурсною комісією відповідного факультету 

(інституту). 

3.2. До складу конкурсної комісії факультету (інституту) входять: голова – 

декан факультету (керівник інституту); члени комісії: заступники декана 

факультету (керівника інституту); голова профбюро факультету; голова 

студентської ради факультету, секретар комісії (секретар деканату). 

Склад конкурсної комісії затверджує декан факультету (керівник 

інституту) розпорядженням по факультету (інституту). 

Термін проведення конкурсу – 12 днів з моменту його оголошення. 

3.3. Рішення про переведення осіб з контрактної форми навчання на 

державну приймається шляхом відкритого голосування усіх членів конкурсної 

комісії. 
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3.4. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який 

підписують усі члени даної комісії. 

 

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ТА ВИДАННЯ 

НАКАЗУ 

 

4.1. На основі рішення конкурсної комісії факультету (інституту) ректор 

університету видає наказ про переведення здобувачів з контрактної форми 

навчання на вакантні місця державного замовлення. 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

 

5.1. За умови негативного рішення комісії, здобувач може подати в деканат 

в десятиденний термін апеляцію, яка повинна бути розглянута впродовж двох 

тижнів з моменту реєстрації даної апеляції секретарем комісії. 

Після подання апеляції, за поданням проректора з науково-педагогічної 

роботи наказом ректора університету затверджується склад апеляційної комісії. 

До складу апеляційної комісії факультету (інституту) входять: голова – 

проректор з науково-педагогічної роботи; члени комісії: декан факультету 

(керівник інституту), головний бухгалтер, голова студентської ради 

університету, голова студентського профбюро університету, юрист, 

студентський омбудсмен, секретар комісії (секретар деканату). 

5.2. Якщо здобувач навчається за рахунок цільового пільгового 

державного кредиту, то переведення на державну форму навчання можливе за 

умови повного погашення отриманого кредиту за час навчання згідно з чинним 

законодавством та внесення змін до укладеного договору. 

5.3. При трьохсторонніх договорах (здобувач, Університет і підприємство 

(організація, установа) переведення здобувачів здійснюється за умови внесення 

відповідних змін до договорів про надання освітніх послуг з дотриманням 

вимог чинного законодавства. 
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5.4. При переведенні на державну форму навчання, кошти які сплатив здобувач 

за навчання, повертаються, за особистою заявою, виходячи з фактичного 

терміну навчання на договірній основі. 


