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Положення про переведення студентів на навчання 

 на вакантні місця державного замовлення  
 

 

Підготували:  Дворнікова І.Є., методист Лисичанського гірничого технікуму,  

                         Марченко І.М., зав.методкабінетом 
 

          

          Положення про переведення студентів на навчання на вакантні місця 

державного замовлення Лисичанського гірничого технікуму призначене для 

систематизації процедури переведення студентів з однієї  форми навчання на 

іншу. 
 

 

Рецензент:  Кадацька Л.В., заступник директора з навчальної роботи, голова         

                     науково-методичної ради технікуму, спеціаліст вищої категорії.  
 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні науково-методичної ради ЛГТ, 

протокол № 3 від 23 січня 2015р. 

 

Розглянуто, ухвалено та рекомендовано до затвердження на засіданні 

педагогічної ради технікуму, протокол № 5 від 27.02. 2015р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальні положення 

 
 1.1. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного 

замовлення здійснюється з метою підвищення ефективності навчання, заохочення 

найкращих студентів, які навчаються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

При цьому технікум керується такими законодавчими актами: 

- Законом України  «Про вищу освіту»; 

- Законом України «Про охорону дитинства»; 

- Положенням про організацію навчально-виховного процесу у Лисичанському 

гірничому технікумі, затвердженого наказом по технікуму від                 

03.03.2015р. № 23-О; 

- Статутом технікуму; 

- Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів освіти, яке затверджено наказом Міністерства освіти України 

від 15.07.1996р. № 245; 

- листом МОН України  від 21.01.2010р. № 1/9-21 «Про переведення на 

вакантні місця державного замовлення». 

 1.2. Студенти, які є громадянами України і навчаються за кошти фізичних 

або юридичних осіб мають право порушувати питання про переведення на вакантні 

місця державного замовлення незалежно від статі, раси, національності, 

соціального і майнового стану, роду та характеру занять, належності до партії, 

ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я , місця проживання та інших 

обставин. 

 1. .3. Для вирішення питань з переведення  студента (в тому числі спірних) у 

технікумі утворюється комісія з питань переведення на вакантні місця державного 

замовлення. 

До складу комісії  входять директор технікуму, заступник директора з 

навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, заступник директора з 

виробничого навчання, представники бухгалтерії технікуму, завідувачі відділень, 

представники профспілки та органів студентського самоврядування. 

1.4. За організацію вирішення питань переведення студентів на вакантні 

місця державного замовлення і документальне оформлення відповідають 

завідувачі відділення. 
 

2.  Умови переведення  на вакантні місця державного замовлення 
 

2.1. Заповнення вакантних місць державного замовлення, у разі їх 

виникнення, є обов’язковим. 

2.2.  Право на переведення на вакантні місця державного замовлення мають 

студенти денної і заочної форми навчання в разі наявності в особовій справі оригіналу 

документу про освіту (свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестату про 

повну загальну середню освіту). 



 

 

2.3. Переведення  студентів  повинно здійснюватися у межах державного 

замовлення конкретної спеціальності відповідного курсу навчання, 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. 

2.4.  Правом першочергового переведення на вакантні місця державного 

замовлення користуються студенти, право яких на безоплатне навчання 

визначено при прийомі на навчання, у тому числі діти із багатодітних сімей, а 

також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей відповідно до частини десятої 

статті 19 Закону України «Про охорону дитинства». 

2.5. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній 

спеціальності, використання вакантних місць з інших спеціальностей для 

переведення на безоплатне навчання студентів, на яких поширюється дія 

частини десятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», 

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

державного замовлення на відповідному курсі навчання.  

2.6. 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 на переведення до технікуму від керівників обох вищих 

навчальних закладів.  

2.7. Студенти мають право подавати заяву про переведення на вакантні 

місця державного замовлення якщо вони мають результати загальної успішності 

за попередній семестр та/або поточної атестації не менш як 4,0 бали за 

чотирибальною  або  7, 0 – за дванадцятибальною системою, зразкову поведінку. 

В окремих випадках,  як виключення, можливе подання заяви про 

переведення на вакантні місця державного замовлення від студентів, які мають і 

нижчий середній бал з успішності, але при умові, що на вакантне бюджетне 

місце не претендують студенти з більш високим середнім балом. 

2.8. У випадках коли на одне вакантне бюджетне місце подано декілька 

заяв щодо переведення на вакантні місця державного замовлення, то перевага 

надається тому із студентів, хто має кращі показники навчання. 

Якщо студенти, які подали заяви на переведення на вакантні місця 

державного замовлення мають рівні середні бали з успішності, то комісія при 

вирішенні питання про переведення враховує : 

 стан соціального та матеріального забезпечення родини студента, яке 

підтверджується документально; 

 участь у міських, обласних, республіканських конкурсах, 

олімпіадах, спортивних змаганнях; 

 активність участі у суспільному житті технікуму. 

 

 



3. Порядок розгляду питання про переведення  

 на вакантні місця державного замовлення 

 

3.1. Підставою для розгляду питання про переведення на вакантні місця 

державного замовлення є подання заяви (додаток 1) студентом на ім'я директора 

технікуму. Заява студента повинна бути завізована клопотанням класного 

керівника та завідувача відділення. До заяви додаються характеристика студента, 

при необхідності довідки про склад сім'ї студента та  про доходи кожного члена 

сім'ї. 

3.2. Комісія з питань переведення студентів на вакантні місця державного 

замовлення  у 10-и денний термін з дня подання заяви виносить аргументоване 

рішення про задоволення чи відмову у переведенні, про що в 3-денний термін 

повідомляє студента-заявника . 

3.3. При задоволенні заяви про переведення видається наказ по технікуму 

про переведення студента на вакантні місця державного замовлення  з 1 числа 

місяця наступного за місяцем, у якому комісією було прийнято відповідне 

рішення. 

З цієї дати студенту призначається стипендія на загальних підставах 

(успішність не менш як 4,0 бали за чотирибальною  або  7, 0 – за  дванадцяти-

бальною системою, зразкову поведінку) та припиняється нарахування платні за 

навчання. 

3.4. Рішення комісії може бути оскаржене протягом 10 днів з моменту 

ознайомлення шляхом подання відповідної скарги на ім'я директора, в 

профспілку, комісію із захисту прав студентів при Студраді. 

Розгляд скарги відбувається в десятиденний термін з її подання комісією з 

переведення на вакантні місця державного замовлення за участю представників 

профспілки і комісії із захисту прав студентів при Студраді  у присутності 

заявника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору Лисичанського  

гірничого технікуму  

ЛОТОВУ С.І.  
 

студента _______________________  

групи__________________________  

 

З А Я В А 

 

  Прошу Вашого дозволу щодо переведення на навчання на вакантне місце державного 

замовлення спеціальності ___________________________________________________________  

________________________________________________________у групі ___________________. 

 

_______________________     ________________  
                (дата)        (підпис) 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

 

 За ___семестр 20___/20___ навч.року студент ______________ має такі показники: 

- середній бал успішності ___________________ 

- поведінка _______________________________  

 

Додаткові дані_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Класний керівник                            Завідувач відділенням 
_______________________       ______________________  
            (П.І.Б., підпис)       (П.І.Б., підпис) 

                                                                                                       

Рішення комісії з питань переведення на навчання  

на вакантні місці державного замовлення 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Голова комісії:   (П.І.Б., підпис)  

Заступник голови: 
  

Члени комісії:   

Заступник директора з виховної роботи 
  

Завідувач практиками 
  

Бухгалтер 
  

Завідувач відділенням 
  

Завідувач відділенням 
  

Завідувач відділенням 
  

Голова профкому 
  

Голова студради 
  

 


