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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за
рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств,
організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця навчання за
державним замовленням в ДВНЗ УДХТУ
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Це Положення розроблено відповідно 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»; Постанови
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування»; «Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245; листів Міністерства
освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від
21.01.2010 року № 1/9-21 та «Про переведення на вакантні місця державного замовлення
осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України Про охорону
дитинства» від 21.01.2010 року № 1/9-21; Статуту ДВНЗ УДХТУ; Положення про
організацію освітнього процесу в ДВНЗ УДХТУ.
1.2 Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в ДВНЗ УДХТУ
на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих
міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб
(далі – платне навчання), на вакантні місця навчання за державним замовленням (далі –
держбюджетне навчання).
1.3 Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється в
межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідною спеціальністю за наявності
вакантних або додаткових держбюджетних місць та при необхідності за згодою
замовників. Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній основі, за
рейтингом успішності студентів та з урахуванням їх соціального статусу, на підставі
подання від факультету за рішенням конкурсних комісій факультетів, за обов’язкової
участі органів студентського самоврядування факультету, наказом ректору університету.
1.4 Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті відрахування з
ДВНЗ УДХТУ студента, який навчався за кошти держбюджету, або переведення його на
іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального закладу, а також у разі виділення
Міністерством освіти і науки України додаткового державного місця.
Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і спеціальності
як різниця між цифрою обсягу прийому відповідного року і фактичною чисельністю
студентів, що навчається за рахунок бюджету на цьому курсі з цієї спеціальності.
1.5 Право на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету
поза конкурсом мають особи, право яких на безоплатне навчання визначено Законом
України «Про охорону дитинства» та Постановою КМУ «Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування»: діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського
піклування віком до 23 років;
Особи інших пільгових категорій, що визначені відповідними Законами України,
Указами Президента України, Урядовими рішеннями та іншими нормативними
документами, мають право на першочергове переведення на навчання за кошти
державного бюджету за інших рівних умов.
Право брати участь у конкурсі щодо зарахування на вакантні місця державного
замовлення мають і студенти, які вступили до ДВНЗ УДХТУ з інших вищих навчальних
закладів, де навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду
керівників вищих навчальних закладів на переведення до ДВНЗ УДХТУ.
1.6 Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється на
факультеті в межах одного курсу і однієї спеціальності та після закінчення екзаменаційної
сесії.
1.7 Переведення студентів із платного навчання на держбюджетне до закінчення
ними 1-го курсу не дозволяється. За умови виключних обставин це питання може
розглядатися Міністерством освіти і науки України.
1.8 Переведення здійснюється щорічно, як правило, під час літніх канікул.
2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ
МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
2.1 Для проведення конкурсу на переведення на вакантні місця навчання за
державним замовленням на факультетах ДВНЗ УДХТУ рішенням вчених рад
факультетів створюються відповідні конкурсній комісії, які формуються терміном на
один календарний рік.
2.2 До складу конкурсної комісії факультету входять: декан факультету (голова
комісії), заступник(и) декана факультету, завідувачі кафедр, куратор групи, голови органів
студентського самоврядування факультету.
2.3 До участі в конкурсі на вакантні держбюджетні місця допускаються студенти,
які не мають заборгованості з оплати за навчання та академічної заборгованості.
2.4 Студенти повинні подати в деканат наступні документи:
- особисту заяву на ім’я ректора університету (Додаток);
- копію залікової книжки за останні два семестри;
- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке
право є);
- копії документів, що підтверджують активну участь студента в науковому або
громадському житті університету (факультету) або країни: медалі, грамоти, дипломи,
подяки тощо.
2.5 Після отримання документів, деканат формує рейтинг успішності студентів
платної форми, які навчаються на відповідному курсі та спеціальності.
Рейтинг успішності студентів формується відповідно до Порядку формування
рейтингу у ДВНЗ УДХТУ (розділ V, Правила призначення академічних стипендій у ДВНЗ
УДХТУ).
3 РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РЕКОМЕНДАЦІЮ
ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ
3.1 Розгляд питання щодо переведення студента на навчання за кошти держбюджету
здійснює комісія факультету.
3.2 Комісія факультету на основі рейтингу успішності студентів відповідного курсу
та спеціальності, вивчення наданих студентами документів, а також на основі проведеної
співбесіди з претендентами виносить рішення «рекомендувати або не рекомендувати»

студента щодо переведення його на вакантне бюджетне місце.
Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з платного навчання на
держбюджетне приймається шляхом голосування всіх членів комісії. Рішення комісії
оформлюється відповідним протоколом, який підписує голова та секретар комісії.
3.3 Після засідання комісії декан факультету готує службове подання на ім’я
першого проректора про переведення студентів на навчання за рахунок держбюджету. До
службового подання додаються витяг з протоколу засідання комісії факультету, а також
відповідні документи, вказані в п.2.4.
3.4 На підставі подання декану університету по переведенню студентів з платного
навчання на вакантні місця державного замовлення ректор ДВНЗ УДХТУ видає
відповідний наказ.
3.5 Витяги з протоколів засідання комісій з питання переведення на навчання за
рахунок держбюджету, а також відповідні документи студента є обов’язковим додатком до
наказу.
3.6 Переведення на навчання за рахунок держбюджету здійснюється з першого числа
наступного місяця після видання наказу.
4 ОСОБЛИВІ УМОВИ
4.1 При існуванні двосторонніх договорів (студент і підприємство, організація,
установа), або трьохсторонніх договорів (студент, заклад освіти і підприємство,
організація, установа) переведення студентів здійснюється за умови внесення відповідних
змін до даних угод з дотриманням вимог чинного законодавства.
4.2 Якщо студент, який навчається на умовах договору з фізичними та юридичними
особами, сплатив за весь термін навчання та стосовно нього прийнято рішення щодо
переведення на навчання за державним замовленням, йому повертаються, за особистою
заявою, кошти в розмірі, зменшеному на суму фактичної вартості навчання на договірній
основі.
4.3 За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній спеціальності
використання місць з інших спеціальностей для переведення на держбюджет студентів,
які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства
освіти і науки України.
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ЗАЯВА
Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на вакантне
бюджетне місце цієї ж спеціальності.
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