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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення розроблено на підставі: 

-  Конституції України (редакція від  01 січня 2020 року); 

- Законів України «Про освіту» (редакція від 24 червня 2020 року), «Про повну 

загальну середню освіту» (редакція від 01 серпня 2020 року), «Про фахову 

передвищу освіту» (редакція від 20 березня 2020 року), «Про вищу освіту» 

(редакція від 24 липня 2020 року) «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» (редакція від 13 лютого 2020 року), «Про охорону дитинства» від 26 

квітня 2001 року (редакція від 03 липня 2020 року), «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року (редакція від 03 липня 

2020 року), «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2 вересня 

2008 року (редакція від 20 січня 2018 року), «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 

1991 року (редакція від  09 серпня 2019 року); 

- Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» від 29 жовтня 

2014 року № 835/2014; 

- Постанов Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 року № 226 (редакція від 

12 грудня 2017 року), «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих 

шахтарів та гірничорятувальників» від 09 січня 2008 року № 6 редакція від 17 

січня 2014 року), «Деякі питання соціального захисту  ветеранів війни та членів 

їх сімей» від 29 квітня 2016 р. № 336 (редакція від 15 травня 2020 року); 

- листів Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення» від 11 серпня 2017 року №1/9-437;  "Щодо переведення 

студентів" від 24.03.2014 № 1/9-174; «Щодо виконання Указу Президента 

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

забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян»» 

від 09.04.2015 року № 1/9-189; 

 1.2. Дане Положення регулює порядок переведення здобувачів фахової  

передвищої освіти (далі - студентів), які навчаються у Відокремленому 

структурному підрозділі «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» (далі – Коледж) на договірній основі з 

оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (далі - на договірній 

основі), на вакантні місця державного замовлення на інституційній формі 

навчання. 
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1.3. Переведення студентів  Коледжу, які навчаються за контрактом за рахунок 

коштів фізичних (юридичних) осіб, на місця державного замовлення 

здійснюється з метою забезпечення виконання державного замовлення на 

підготовку фахівців.  

1.4. Переведення студентів, які навчаються за контрактом за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на місця державного замовлення здійснюється за 

умови наявності вакантних або додаткових  місць державного замовлення. 

Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті: 

- відрахування з Коледжу студентів, які навчалися на місцях державного 

замовлення; 

- переведення їх на іншу форму навчання або до іншого навчального закладу; 

- у разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткового державного 

місця.  

1.5. Переведення студентів з навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб на місця державного замовлення здійснюється в межах одного 

курсу і однієї спеціальності після закінчення екзаменаційної сесії на конкурсній 

основі за умови згоди замовника.  

1.6. За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу  

приймаються рішення про:  

- переведення студентів, які за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб на навчання за державним замовленням; 

-  переведення студентів, які навчаються за державним замовленням на навчання 

за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб. 

1.7. Переведення студентів за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб на місця державного замовлення до закінчення ними першого 

курсу не дозволяється, крім окремих випадків і у разі погодження з 

Міністерством освіти і науки України. 

1.8. Право брати участь у конкурсі на переведення на вакантні місця державного 

замовлення мають і студенти, які вступили до інших фахових передвищих 

навчальних закладів, навчались за рахунок коштів державного бюджету і 

отримали згоду керівників фахових передвищих навчальних закладів на 

переведення до  Коледжу. 

1.9. У конкурсі на переведення на вакантні місця державного замовлення не 

мають права брати участь ті студенти, які навчаються у  Коледжі за контрактом 

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб одночасно в іншому закладі 

фахової пеедвищої освіти за державним замовленням (якщо ступінь  фахової 

передвищої освіти здобувається вперше).  
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1.10. Студенти, що навчаються у  Коледжі на базі повної загальної середньої 

освіти та не належать до пільгової  категорії громадян, мають право брати участь 

у конкурсі на переведення на вакантні місця державного замовлення з третього 

курсу.  

1.11. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному напрямі 

(спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів 

(спеціальностей) здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки 

України і у межах державного замовлення відповідного року. 
 

ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ  ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ 

НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

2.1. Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення  

здійснюються гласно, виключно на конкурсній основі, за рейтингом  успішності 

студентів з урахуванням їх соціального статусу і обов’язковій участі органів 

студентського самоврядування у прийнятті рішення щодо переведення. 

2.2. Вакантні місця державного замовлення визначаються двічі на рік, як 

правило, у січні та липні поточного навчального року (за результатами заліково-

екзаменаційної  сесії у канікулярний період). 

2.3. Заповнення вакантних місць державного замовлення, у разі їх виникнення, є 

обов’язковим.  

2.4. Інформація про наявність вакантних місць державного замовлення у  

Коледжі  доводиться завідувачами відділень до відома студентів відповідних 

курсів та спеціальностей. Оголошується конкурс та терміни подачі відповідних 

документів. 

2.5. Претендент на переведення подає до навчальної  частини заяву на ім’я 

директора коледжу (Додаток 1) із зазначенням підстав для переведення. Заява з 

резолюціями куратора та завідувача відділення передається до Стипендіальної 

комісії, на яку покладаються функції Конкурсної  комісії щодо переведення 

студентів на вакантні місця державного замовлення (далі  - Комісія) та 

реєструється секретарем навчальної  частини в окремому журналі (Додаток 2).  

2.6. Протягом 5  календарних днів Комісія формує справи претендентів на 

переведення. До матеріалів справи входять:  

- заява студента, який претендує на переведення;  

- довідка про успішність студента за останні два семестри;  

- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке 

право є);  

- характеристика студента з обов’язковим зазначенням здобутків у науковому, 

спортивному, громадському житті коледжу, художній самодіяльності тощо;  
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2.7. До участі в конкурсі не допускаються студенти, які протягом навчання 

порушували правила внутрішнього розпорядку  Коледжу, та які мають 

заборгованість по оплаті за попередні семестри, крім тих, хто відноситься до 

категорії соціально незахищених. 

2.8. Комісія при винесенні рішення враховує рейтинг успішності студентів на 

підставі середнього балу за попередній семестр. За умови рівного середнього 

балу успішності переваги надаються студентам, які беруть активну участь  у 

навчальній та громадській роботі; є переможцями олімпіад, конкурсів, 

конференцій, нагороджені грамотами тощо. 

2.9. Рішення Комісії про переведення студентів, які навчаються на договірній 

основі, на місця державного замовлення приймається шляхом відкритого 

голосування. При рівних голосах переважне право має голос голови Комісії. 

Комісія є правомочною при наявності на її засіданні 2/3 членів. 

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який разом із заявою студента та 

відповідними документами є обов'язковим додатком до наказу директора   

Коледжу про переведення. 

2.10. У випадку відсутності заяв студентів, які навчаються за контрактом за 

рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, про переведення на наявні вакантні 

місця державного замовлення на даній спеціальності Комісія може прийняти 

рішення про звернення за дозволом до Міністерства освіти і науки України про 

перерозподіл місця державного замовлення в межах інших спеціальностей в 

межах курсу переведення на ці місця студентів з інших спеціальностей. 

2.11. У разі необхідності засідання Комісії можуть проводитись позачергово. 
 

ІІІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ 

СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 
 

3.1. Право на переведення поза конкурсом на вакантні місця державного 

замовлення мають студенти денної форми навчання з числа пільгових категорій: 

 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до досягнення ними 

23 років (ст. 39 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»); 

 - діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей (ст. 19 Закону 

України «Про охорону дитинства»); 

- діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України  брали безпосередню участь в 
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антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі - діти учасників 

бойових  дій); 

- діти, 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 (далі -  діти загиблих учасників 

бойових дій); 

- учасники бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України  брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі - учасники бойових  

дій). 

3.2. Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного 

бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено 

відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими 

рішеннями (за умови успішного навчання та за інших рівних умов): 

• інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане 

навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України  

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

• особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке 

право; 

• діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання 

службових обов’язків; 

• особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці» надане таке право; 

•  члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, 

що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з 

додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року  

№ 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та 

гірничорятувальників»; 

• діти з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами; один з 

батьків - інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько - інвалід, 

який виховує дитину без матері.  
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Додаток № 1 

 

Директору  

_____________________ 

_____________________ 

студента(ки) 

_____________________ 

_____________________ 
(рік вступу, курс, група) 

_____________________ 
(відділення) 

____________________ 
 ( спеціальність) 

_____________________ 
                                                                                                                                  (форми навчання) 

____________________ 
П.І.Б. студента 

___________________ 
(студентський квиток №), тел. 

 

 

Заява 

 

Прошу перевести мене з контрактної форми навчання на вакантне місце 

державного замовлення по спеціальності (вказати назву спеціальності). 

До заяви додаю наступні документи: 

1. ___________________________; 

2. ___________________________; 

3. ___________________________; 

4. ___________________________. 

 

 

___________                ____________             Ініціали та прізвище 
          (дата)                                              (підпис) 

 

      

 

Візи  (куратора групи, завідувача відділення, юрисконсульта, головного 

бухгалтера, заступника директора з навчальної  роботи) 



Додаток № 2 

ЖУРНАЛ 

реєстрації заяв студентів на переведення з навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб 

на вакантні місця державного замовлення 
 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

студента 

Відді-

лення 

Курс Група Спеціальність Дата 

подання 

документів 

Перелік поданих 

документів 

П.І.Б. працівника, який 

прийняв документи 

         

         

 


