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1. Загальні положення 
1.1. Це Положення 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 статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» від 29.10.2014р. 

№ 835/2014; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 20.08.2014р. № 413; 

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

15.07.1996р. № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 

1996р. за № 427/1452; листа Міністерства освіти і науки України «Про 

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

Статуту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка, Положення про Кременецький педагогічний коледж 

КОГПА ім. Тараса Шевченка. 

1.2. Положення регулює порядок переведення студентів, які навчаються в 

Академії 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, як правило, після закінчення 

ними першого курсу. 

Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця державного 

замовлення до закінчення ними першого курсу не дозволяється. 

1.5. 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 Академії студентів, які навчалися на 

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

іншого вищого навчального закладу; або в разі виділення Управлінням освіти та 

науки Тернопільської облдержадміністрації додаткового державного місця та в 

інших випадках. 

1.6. Декан факультету, на якому з’явились вакантні бюджетні місця, готує на 

ім’я ректора Академії подання (Додаток 1)  про оголошення конкурсу у зв’язку з 

наявністю вакантних бюджетних місць на окремих курсах та спеціальностях.  

Подання візується начальником навчального відділу, проректором з 

навчальної роботи та подається ректору.  
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На підставі подання видається наказ про оголошення конкурсу. 

1.7. Після підписання ректором наказу про оголошення конкурсу деканат 

відповідного факультету протягом трьох робочих днів готує відповідне 

оголошення на факультеті.  

Оголошення про проведення конкурсу розміщується на інформаційних 

стендах відповідного факультету та на сайті Академії.  

В оголошенні обов’язково зазначається: курс, спеціальність, на яких є 

вакантне бюджетне місце, дата розміщення оголошення та кінцевий термін подачі 

заяв для участі у конкурсі на заміщення вакантного місця державного замовлення. 

1.8. 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 та за умови повної оплати за 

раніше надані освітні послуги в межах цієї спеціальності. 

1.9.  За відсутності вакантних місць державного замовлення на окремій 

спеціальності, використання вакантних місць з інших спеціальностей, на яких 

відсутні студенти платної форми навчання, здійснюється лише з дозволу 

Управління освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації 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 у попередній період навчання. 

2.2. Після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, студент, 

який бажає взяти участь у ньому, подає такі документи:  

1. Заява на ім’я ректора Академії встановленого зразка. Заява візується 

деканом факультету, на якому навчається студент (Додаток 2).  

2. Характеристика з рекомендацією / не рекомендацією щодо переведення, 

яку готує куратор академічної групи, у якій навчається студент, завізована 

деканом відповідного факультету. У характеристиці має бути вказаний рейтинг 

студента. Характеристика студента повинна відображати його досягнення 

впродовж навчання, зокрема:  

– участь у науково-дослідній роботі (участь у студентських наукових гуртках 

і організаціях, здійснення винаходів і відкриттів, одержання патентів і ноу-хау);  

– отримання нагород за результатами участі в конференціях, семінарах, 

круглих столах;  

– наявність опублікованих статей, тез доповідей;  

– отримання нагород за результатами участі у предметних студентських 

олімпіадах;  

– отримання нагород за результатами участі у конкурсах студентських 

наукових робіт;  

– участь у діяльності органів студентського самоврядування;  

– участь у громадській роботі кафедри, факультету, Академії тощо.  

Усі здобутки повинні бути підтверджені копіями відповідних документів.  



 4 

3. Витяг із протоколу засідання студентського парламенту факультету про 

рекомендацію щодо переведення студента з контрактної форми навчання на 

форму навчання за державним замовленням (Додаток 3).  

4. Витяг із протоколу засідання студентського парламенту Академії про 

рекомендацію щодо переведення студента з контрактної форми навчання на 

форму навчання за державним замовленням (Додаток 3).  

5. Документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним 

законодавством (якщо такі є).  

Заяви студентів про переведення на державну форму навчання приймаються 

деканатами факультетів. 

До участі в конкурсі не допускаються студенти, які порушували правила 

внутрішнього розпорядку (наявність пропусків занять без поважних причин; 

доган, попереджень тощо). 

2.3. За умови рівного середнього балу успішності переваги надаються 

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

участь в громадському, мистецькому, спортивному житті Академії, є 

переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами. 

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

державного замовлення на таких же умовах мають і студенти, які за згодою 

керівників перевелись до Академії з інших вищих навчальних закладів. 

 

3. Розгляд питання і прийняття рішення 

3.1. Розгляд питання щодо переведення студента на навчання за кошти 

держбюджету здійснюється на засіданні вченої ради факультету до 15 вересня та 

15 лютого. 

3.2. Рішення вченої ради факультету 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 окремій спеціальності ректорат приймає рішення про звернення за 

дозволом до Управлінням освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації 

про переведення на ці місця студентів з інших спеціальностей. 

3.4. На підставі поданих заяв студентів та подання вченої ради факультету 

ректор Академії видає відповідний наказ. Стосовно студентів, які рекомендовані 

до переведення на вільні місця державного замовлення з інших спеціальностей, 

наказ видається після отримання дозволу Управління освіти та науки 

Тернопільської облдержадміністрації на таке переведення. 
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Додаток 1 

 

Ректору Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії  

ім. Тараса Шевченка, 

професору Ломаковичу А.М. 

декана педагогічного факультету 

Врочинської Л.І. 

 

 

 

ПОДАННЯ 

 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», листом Міністерства 

освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного 

замовлення» від 21.01.2010р. № 1/9-21, Положенням про переведення 

студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні 

місця державного замовлення у Кременецькій обласній гуманітарно-

педагогічній академії ім. Тараса Шевченка (протокол №  10 від 10.06.2016 р.), 

та у зв’язку з наявністю вакантних місць на IІI курсі спеціальності 

«Дошкільна освіта», пропоную оголосити конкурс на заміщення вакантних 

місць державного замовлення. 

 

 

 

 

Дата                                                                                          Л.І. Врочинська  
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Додаток 2 

 

Ректору Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії  

ім. Тараса Шевченка 

професору Ломаковичу А.М. 

студента ІІІ курсу 

педагогічного факультету 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

Біличенко Ганни Ігорівни  

 

 

ЗАЯВА 

Прошу перевести мене з контрактної форми навчання на навчання за 

державним замовленням у зв’язку із наявністю вакантного бюджетного місця 

на спеціальності «Дошкільна освіта» з 15.09.2016р. 

До заяви додаю необхідні документи 

 

 

 

 

 

____________                                                                      ____________ 

              (дата)                                                                                  (підпис) 
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Додаток 3 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №5 

Студентського парламенту педагогічного факультету 

(Студентського парламенту Академії ) 

від 03.09.2016р. 

 

Голова – Костюченко Д.С.  

Секретар – Демків Ю.М.  

 

ПРИСУТНІ: 8 членів студентської ради – Кабанчук Ю., Булига С., 

Романюк А., Кайда О., Літвіненко В., Пономаренко М., Ревуцька А., 

Новацька А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Про надання згоди на переведення з контрактної форми навчання на 

державну форму навчання студентки IIІ курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» денної форми навчання Біличенко Ганни Ігорівни.  

 

СЛУХАЛИ:  

Костюченко Д.С.: інформацію щодо пропозиції деканату про 

переведення з контрактної форми навчання на бюджетну форму навчання 

студентки ІІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта» денної форми навчання 

Біличенко Г.І.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Надати згоду щодо переведення з контрактної форми навчання на 

бюджетну форму навчання студентки IIІ курс спеціальності «Дошкільна 

освіта» денної форми навчання Біличенко Ганни Ігорівни. 

 

 

Голова студентського парламенту  

педагогічного факультету 

(Голова студентського парламенту  

Академії)                                                                                      Д.С. Костюченко 

 

Секретар                                                                                            Ю.М. Демків  

 

 

 

 

 

 

 


