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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні 

місця державного замовлення (далі – Положення) в Поліському 

національному університеті розроблено відповідно до: 

– Конституції України;  

– Законів України: «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»; «Про охорону дитинства»; «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні»; 

– Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» від 

29.10.2014 р. № 835/2014;  

– Постанови Кабінету Міністрів «Про надання цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 

23.11.2016 р. № 975; 

– Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а 

також надання їм академічної відпустки, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 18.01.2018 року № 54; 

– листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні 

місця державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21;  

– Статуту Поліського національного університету (далі – Університет); 

– інших нормативних документів, які регламентують право особи на 

безоплатне навчання.  

1.2. Положення регулює порядок переведення здобувачів вищої освіти, 

які навчаються в Університеті на умовах фінансування за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення.  

1.3. Переведення здобувачів вищої освіти Університету, які навчаються 

на умовах фінансування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, 

на вакантні місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення 

виконання державного замовлення на підготовку фахівців.  

1.4. Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах 

фінансування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні 

місця державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і однієї 

спеціальності на конкурсній основі за умови повної оплати за надані освітні 

послуги до дати переведення.  

Вакантні місця державного замовлення можуть з’явитися: 

– у результаті відрахування з Університету здобувачів вищої освіти, які 

навчалися за державним замовленням; 
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– у результаті переведення здобувачів вищої освіти, які навчалися за 

державним замовленням, на іншу форму навчання, або до іншого закладу 

вищої освіти; 

– у разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткових 

місць державного замовлення. 

1.5. Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах 

фінансування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, що 

користуються правом на першочергове переведення на вакантні місця 

державного замовлення за рахунок вакантних місць інших спеціальностей 

здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України і в межах 

державного замовлення відповідного року.  

1.6. Якщо здобувач вищої освіти навчається за рахунок цільового 

пільгового державного кредиту, то переведення на навчання за державним 

замовленням можливе за умови повного погашення отриманого кредиту. 

1.7. Якщо здобувач вищої освіти навчався на умовах фінансування за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб і сплатив за повний термін 

навчання, і відносно нього прийнято рішення про переведення на навчання за 

бюджетні кошти, йому за особистою заявою повертається  частина коштів, яка 

невикористана Університетом на надання освітніх послуг. 

 

2. Дорадча конкурсна комісія факультету  

та конкурсна комісія Університету 

 

2.1. Для переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця 

державного замовлення в Університеті створюються комісії: на факультеті – 

дорадча конкурсна комісія факультету, в Університеті – конкурсна комісія 

Університету. 

2.2. Дорадча конкурсна комісія факультету створюється 

розпорядженням декана факультету. При цьому кількість осіб, які 

представляють у дорадчій конкурсній комісії факультету органи 

студентського самоврядування та первинної профспілкової організації 

здобувачів вищої освіти, повинна становити не менше 50 % її складу.   

Дорадча конкурсна комісія факультету виконує такі функції: 

 організація конкурсу; 

 підготовка необхідних документів претендентів на вакантні місця 

державного замовлення; 

 прийняття рекомендаційних рішень для розгляду на конкурсній комісії 

Університету. 

2.3 Конкурсна комісія Університету є постійно діючим колегіальним 

органом, який створюється наказом ректора Університету. До складу 

конкурсної комісії Університету входять: 

- ректор Університету (голова комісії); 
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- проректор з науково-педагогічної роботи, соціального і гуманітарного 

розвитку (заступник голови комісії); 

- керівник навчально-наукового центру організації освітнього процесу 

(секретар комісії); 

- декани факультетів; 

- головний бухгалтер; 

- провідний юрисконсульт; 

- голова студентської ради Університету. 

 

3. Порядок роботи дорадчої конкурсної комісії факультету 

 

      3.1. Дорадча конкурсна комісія факультету визначає вакантні місця 

державного замовлення станом на 05 число кожного місяця. 

3.2. При наявності вакантних місць державного замовлення секретар 

дорадчої конкурсної комісії факультету розміщує на дошці оголошень 

деканату об’яву про початок і останній строк подання документів від 

претендентів для участі у конкурсі, а також інформує про це голову 

студентської ради факультету. Голова студентської ради факультету 

координує та контролює своєчасність подання претендентами на переведення 

на вакантні місця державного замовлення необхідних документів секретарю 

дорадчої конкурсної комісії факультету. 

3.3. Термін прийому документів від учасників конкурсу становить 10 

календарних днів з дня оголошення конкурсу. 

3.4. Претендент на переведення подає секретарю дорадчої конкурсної 

комісії факультету такі документи: 

- заяву на ім’я ректора Університету (додаток 1); 

- довідку про оплату за навчання станом на день подачі заяви; 

- оригінали і копії документів, що підтверджують право на першочергове 

переведення на місця державного замовлення; 

- документи, що підтверджують досягнення в науково-дослідній роботі, 

активну участь в науковій роботі, перемоги в олімпіадах, конкурсах, участь у 

конференціях, активну участь в громадському та спортивному житті 

Університету. 

        Секретар реєструє заяву у відповідному журналі та проставляє на заяві 

номер і дату її реєстрації. 

        3.5. До участі у конкурсі на вакантні місця державного замовлення 

допускаються здобувачі вищої освіти, які не мають заборгованості з оплати за 

надання освітніх послуг, займають високі позиції в рейтингу з урахуванням 

соціального статусу. 

        3.6. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

дорадча конкурсна комісія факультету формує рейтинг успішності здобувачів 

вищої освіти, які подали документи.  
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        3.7. За умови рівного середнього балу успішності перевага надається 

здобувачам, котрі мають найвищий рейтинг успішності та мають досягнення 

в науково-дослідній роботі, беруть активну участь у науковій роботі, є 

переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, 

мають наукові статті, доповіді, також беруть активну участь в громадському і 

спортивному житті Університету. 

        3.8. Засідання дорадчої конкурсної комісії факультету проводиться на 

наступний день після закінчення прийому документів. Якщо день проведення 

засідання співпадає з вихідними або святковими днями, то воно проводиться 

у перший робочий після вихідних або святкових днів. 

   3.9. Рішення дорадчої конкурсної комісії факультету приймаються за 

присутності 2/3 її загального складу більшістю голосів присутніх і 

оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар дорадчої 

конкурсної комісії факультету. 

При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови дорадчої 

конкурсної комісії факультету. 

   3.10. Протокол засідання дорадчої конкурсної комісії факультету та 

документи здобувачів вищої освіти, які рекомендовані для переведення на 

навчання за державним замовленням, передаються секретарю конкурсної 

комісії Університету на наступний день після засідання. 

  

 4. Порядок роботи конкурсної комісії Університету та видання 

наказу про переведення на навчання за державним замовлення 

  

          4.1. Після отримання документів від дорадчої конкурсної комісії 

факультету секретар конкурсної комісії Університету повідомляє кожного 

члена комісії про дату, час та місце проведення засідання. 

 4.2. Остаточне рішення про переведення здобувачів вищої освіти, які 

навчаються на умовах фінансування за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, на навчання за державним замовленням приймається 

конкурсною комісією Університету. 

 4.3. Рішення конкурсної комісії Університету приймаються за 

присутності 2/3 її загального складу більшістю голосів присутніх і 

оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар конкурсної 

Університету. 

 При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної 

комісії Університету. 

 4.4. На підставі рішення конкурсної комісії Університету секретар 

комісії готує проєкт наказу про переведення здобувачів вищої освіти на 

навчання за державним замовленням. 
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 Голова дорадчої конкурсної комісії факультету протягом 3-х днів після 

видання наказу інформує здобувачів вищої освіти про їх переведення на 

навчання за державним замовленням. 

 4.5. Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах 

фінансування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на місця 

державного замовлення здійснюється з дня засідання конкурсної комісії 

Університету. 

 

5. Право першочергового переведення на місця державного замовлення 

  

 5.1. Можливістю першочергового переведення на місця державного 

замовлення користуються особи, право на безоплатне навчання яких 

визначено відповідними законами України, указами Президента України та 

постановами Кабінету Міністрів України для здобувачів вищої освіти у такому 

порядку: 

         1) Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа, а також здобувачі вищої освіти, які в період навчання у віці 18-23 років 

залишилися без батьків і перебувають на повному державному утриманні. 

         2) Особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до 

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

         3) Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до 

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

         4) Діти, 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, також внаслідок захворювання, 

одержаного у 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. 

         5) Діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності, також діти осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за 

громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних 

засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 

народові, виявлені під час Революції Гідності. 

        6) Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. 
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        7) 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 учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 

працювали у зоні відчуження, і особи, які постійно проживали у зоні 

безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття 

постанови про відселення, - категорія 2. 

        8) Діти з інвалідністю віком до 18 років та особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ 

груп. 

        9) Діти із багатодітної сім’ї, до складу якої входить троє і більше дітей. 

       10) Діти із малозабезпечених сімей. 

                                        

6. Особливі умови 

 

6.1. Здобувачам вищої освіти, які переведені на навчання за державним 

замовленням академічна стипендія призначається за результатами наступного 

семестрового контролю відповідно до Положення про порядок призначення і 

виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам Університету та 

Порядку формування рейтингу успішності здобувачів вищої освіти 

Уніеврситету для призначення академічних стипендій. 

6.2. Здобувачам вищої освіти, які переведені на навчання за державним 

замовленням, що відносяться до категорій, які мають право на призначення 

соціальної стипендії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

28.12.2016 р. № 1045 соціальна стипендія призначається з числа, наступного 

після дати затвердження наказу на переведення здобувачів вищої освіти на 

навчання за державним замовленням. 

 

7. Прикінцеві положення 
 

7.1. Положення набирає чинності з наступного дня після його 

затвердження наказом ректора університету. 

7.2. Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситися 

наказом ректора та рішенням вченої ради Університету. 

7.3. З моменту затвердження нової редакції даного Положення в 

установленому порядку попереднє втрачає чинність. 
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                                                                                                                    Додаток 1 

 

     Ректору Поліського національного університету 

     професору Скидану О. В. 

     студента ___ курсу  

                                        освітнього ступеня________________ 
             магістр (бакалавр) 

                                                   __________________________________________  

                  спеціальності 

     __________________________________________  
                                         __________________________________ 
          факультету 

                                                    ___________________________________________ 

       денної (заочної) форми навчання 

     ___________________________________________     

                                                                           прізвище, ім’я, по батькові 

     телефон____________________________________ 

 

 

      
 

ЗАЯВА 

 

Прошу перевести мене з навчання на умовах фінансування за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб на вакантне місце державного 

замовлення.  

 

До заяви додаю наступні документи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
* 

 

 

_____________________                                                 _________________________ 

              число                                                                                    підпис 
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Ф-03-Пр-01 

РЕЄСТР 

ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

П – 02-05 Положення про переведення здобувачів вищої освіти на 

вакантні місця державного замовлення 

№ 

врахова-

ного 

примір-

ника 

Дата видачі Структурний підрозділ 
Кому 

виданий 

Підпис 

про 

одержання 

1 2 3 4 5 
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Ф-05-Пр-01 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

Номер 

зміни 

Номера аркушів сторінок Номер 

документа 
Підпис Дата 

Термін 

введення Змінених Замінених Нових 
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Ф-07-Пр-01 

ПРОТОКОЛ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ АБО ЗМІНОЮ 

П – 02-05 Положення переведення здобувачів вищої освіти на вакантні 

місця державного замовлення 

№ 

з/п 

Дата 

ознайом-

лення 

Відповідальна 

особа за 

ознайомлення 

Підпис 

відповідальної 

особи 

П.І.Б. особи, 

що ознайомлена з 

документом 

Підпис 

особи, що 

ознайом-

лена з 

документом 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


