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ПОЛОЖЕННЯ 

про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або 

юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у державному 

вищому навчальному закладі 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

1. Загальні положення. 

 

1.1 Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у 

державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (далі – Положення) розроблене відповідно до 

Конституції України, 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», 

Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових  

соціальних гарантій окремим категоріям громадян», Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», листа Міністерства світи і науки 

України від 13.11.2014 року №1/9-588 «Щодо виконання Указу Президента України 

від 29 жовтня 2014 року №835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян», Положення про 

порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 

закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 

року № 245, листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на 

вакантні місця державного замовлення» від  21.01.2010  року №  1/9-21,  Статуту 

державного  вищого  навчального   закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

1.2  Положення регулює порядок переведення студентів, які навчаються в 

Університеті на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення. 

 

1.3  Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 

осіб, на місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення виконання 

державного замовлення на підготовку фахівців. 

 

1.4  Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 



осіб, на місця державного замовлення здійснюється за умови наявності вакантних 

або додаткових держбюджетних місць. Вакантні місця державного замовлення 

з’являються в результаті відрахування з Університету студентів, які навчалися на 

місцях державного замовлення, переведення їх на іншу форму навчання або до 

іншого вищого навчального закладу, в разі виділення Міністерством освіти і науки 

України додаткового державного місця. 

1.5  Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 

осіб, на місця державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і однієї 

спеціальності після закінчення екзаменаційної сесії. 

1.6  За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній 

спеціальності, використання вакантних місць з інших спеціальностей здійснюється 

лише з дозволу Міністерства освіти і науки України і у межах державного 

замовлення відповідного року. 

 

2. Умови та порядок подачі заяв. 

 

2.1. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 

осіб, на місця державного замовлення здійснюється на конкурсній основі за 

рейтингом успішності студента  за попередній семестр. 

2.2.  За умови рівного середнього балу успішності переваги надаються 

студентам, які мають досягнення в науково-дослідній роботі, беруть активну участь 

в громадському, спортивному житті Університету. 

2.3. Першочергово, поза конкурсом (за умови успішного навчання) мають 

право на переведення студенти з числа: 

 

- дітей, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва. одержаних у 

районах проведення антитерористичної операції, учасників бойових дій з числа осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 

 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших 

категорій дітей, які потребують соціального захисту (Закон України «Про 

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

позбавлених батьківського піклування»); 

 

- дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей (Закон 

України «Про охорону дитинства» стаття 19); 

 

- інвалідів І та ІІ груп та дітей-інвалідів; 

 

- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, учасників бойових дій, працівників правоохоронних органів, які 

загинули під час виконання службових обов’язків; 

 

- дітей осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 



право на безоплатне навчання; 

 

- дітей з малозабезпечених сімей (в т. ч. сімей батьків-інвалідів) та ін. 

 

- студентів, які є переможцями заключного етапу міжнародних та 

всеукраїнських інтелектуальних, спортивних і творчих конкурсів, олімпіад, турнірів, 

змагань, а також є майстрами і кандидатами у майстри спорту, членами збірних 

команд України з окремих видів спорту. 

 

- дітей, що втратили одного з батьків (напівсиріт); 

 

2.4. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця 

державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших вищих навчальних 

закладів, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду 

керівників вищих навчальних закладів на переведення до Університету. 

2.5. Про наявність вакантних місць державного замовлення на певному курсі, 

спеціальності керівники навчальних структурних підрозділів повідомляють 

студентів. 

2.6. Заяви студентів про переведення на державну форму навчання 

приймаються дирекціями інститутів та деканатами факультетів. До заяви 

додаються копії документів, що 

підтверджують рейтинг успішності (довідка дирекції, деканату про середній 

бал за попередній період навчання), соціальний статус, право на пільги, результати 

наукової та громадської діяльності тощо. 

2.7. Заяви студентів попередньо розглядаються і погоджуються керівниками 

органів студентського самоврядування (сенатором, головою профбюро) та 

директором інституту, деканом факультету. 

 

 

3. Розгляд питання і прийняття рішення. 

 

3.1. Розгляд питання щодо переведення студента на навчання за кошти 

держбюджету здійснюється на засіданні ректорату до 10 вересня та 10 лютого. 

3.2. Рішення ректорату про рекомендацію до переведення студентів, які 

навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, на місця державного замовлення 

приймається шляхом голосування та оформлюється протоколом. 

3.3. У випадку відсутності заяв студентів, які навчаються за кошти фізичних і 

юридичних осіб, про переведення на наявні вакантні місця державного замовлення 

на даній спеціальності ректорат приймає рішення про звернення за дозволом до 

Міністерства освіти і науки України про переведення на ці місця студентів з інших 

спеціальностей. 

3.4. Переведення студентів Університету з контрактної на державну форму 

навчання здійснюється лише за наявності вакантних бюджетних місць та повної 

оплати за раніше надані освітні послуги: 

- в межах однієї спеціальності - наказом ректора 

 

- на вакантні місця з іншої спеціальності – наказом ректора після отримання 

дозволу Міністерства освіти і науки України на таке переведення. 



3.5. У зв’язку з тим, що на початок семестру (1 вересня, 1 лютого) списки 

студентів на призначення стипендій сформовані згідно рейтингу успішності, 

стипендія студентам, переведеним на вакантні місця державного замовлення, 

нараховується згідно рейтингу у відповідності до Положення про нарахування та 

виплату стипендій здобувачам вищої освіти, аспірантам, докторантам ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з наступного 

семестру. 

 

 

 

 





 


