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1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок переведення студентів Державного 

біотехнологічного університету, що навчаються за кошти фізичних або 

юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету 

(далі - 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 охорону дитинства», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указу Президента 

України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних 

гарантій окремим категоріям громадян» № 835/2014 від 29.10.2014 р., 

Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям 

громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 975 від 23.11.2016 р., Положенням про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 

15.07.1996 р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 р. за 

№ 427/1452, листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на 

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

1.2. Це Положення регулює порядок переведення студентів, які 

навчаються в Державному біотехнологічному університеті (далі - 

Університет) за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на вакантні 

місця навчання за кошти державного бюджету.  

1.3. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету 

здійснюється з метою забезпечення виконання державного замовлення на 

підготовку фахівців.  

1.4. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету 

здійснюється не раніше закінчення першого семестру першого курсу 

відповідного рівня освіти. 

1.5. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету 

здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки 

зі спеціальності в межах одного факультету за умови наявності вакантних 

або додаткових місць навчання за кошти державного бюджету. 

1.6. Вакантні місця державного замовлення утворюються в результаті: 



 відрахування з Університету студентів, які навчалися за кошти 

державного бюджету, 

 переведення студентів на іншу форму навчання чи до іншого 

закладу вищої освіти; 

 в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткових 

місць навчання за кошти державного бюджету, а також в інших випадках, 

передбачених чинним законодавством. 

1.7. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету 

здійснюється в межах одного курсу/року навчання, однієї спеціальності та 

факультету. 

За виняткових умов з дозволу Міністерства освіти і науки України 

можливе переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету на місця, 

перерозподілені з іншої спеціальності, але тільки в межах одного курсу/року 

навчання. 

1.8. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету 

здійснюється гласно, виключно на конкурсній основі, за конкурсним 

рейтингом успішності студентів після закінчення екзаменаційної сесії. За 

інших однакових умов до уваги береться участь студента в науковій роботі 

та громадському житті Університету. 

1.9. До конкурсного рейтингу успішності не включаються студенти, які 

мають академічну заборгованість на дату подачі заяви на участь у конкурсі. 

1.10. Правом першочергового переведення на навчання за кошти 

державного бюджету користуються студенти, які мають право на безоплатне 

навчання відповідно до Законів України, Указів Президента України та 

постанов Кабінету Міністрів України. 

2. Процедура оголошення конкурсу та порядок подання документів на 

переведення на місця державного замовлення 

 

2.1. Інформація про наявність вакантного місця навчання за рахунок 

коштів державного бюджету оприлюднюється деканом факультету, який 

видає розпорядження про кількість вакантних місць, умови переведення на 

них та оголошує конкурс на переведення на навчання за кошти державного 

бюджету. Розпорядження оприлюднюється на дошці оголошень та на сайті 

факультету. 



2.2. Питання про переведення студентів, які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету 

розглядає спеціально створена та затверджена наказом ректора 

факультетська комісія, до складу якої входить: голова комісії - декан 

факультету, члени комісії – куратори академічних груп, представник 

профспілкового комітету факультету, голова та представники студентського 

самоврядування факультету. До складу факультетської комісії має входити 

не менше 7-ми осіб. 

2.3. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб 

протягом чотирьох робочих днів з дати оголошення конкурсу повинні 

особисто надати до деканату заяву на ім’я ректора Університету. До заяви 

додаються: 

2.3.1. Витяг з навчальної картки студента за останній семестр. 

2.3.2. Документи, які посвідчують право на першочергове переведення 

на навчання за кошти державного бюджету відповідно до п. 1.10. цього 

Положення. 

2.3.3. Документи на підтвердження участі студента в науковій роботі та 

громадському житті Університету (сертифікати, грамоти, подяки тощо). 

3.4. Заяви студентів, які бажають перевестись на вакантні місця 

державного замовлення, реєструються працівником деканату в журналі 

реєстрації заяв студентів про переведення на навчання за кошти державного 

бюджету (додаток 1). 

3.5. Заява погоджується головою студентського самоврядування 

факультету та деканом факультету. 

3.6. До участі в конкурсі допускаються студенти, які не мають 

заборгованості з оплати за навчання на дату подачі заяви. 

3.7. Комісія при винесенні рішення враховує рейтинг успішності 

студентів на підставі середнього балу. За умови рівного середнього балу 

успішності переваги надаються студентам, які беруть активну участь в 

науковій, навчальній та громадській роботі факультету та університету; є 

переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, 

мають наукові статті, доповіді. 

3.8. Не пізніше наступного дня після подачі заяв студентами, 

факультетська комісія формує рейтинг успішності та розглядає подані 

документи за результатами чого приймається рішення щодо переведення 

студента на навчання за кошти державного бюджету. Рішення 

факультетських комісій оформлюється протоколом, у якому зазначається 

рейтинг успішності, соціальний статус, участь у науковій роботі та 



громадському житті Університету студента, який претендує на переведення 

на вакантне місце навчання за кошти державного бюджету. Засідання 

факультетської комісії є правомочним, якщо в ньому прийняли участь не 

менше 2/3 її складу. Рішення щодо переведення студента на навчання за 

кошти державного бюджету приймається шляхом відкритого голосування, 

поіменно, простою більшістю голосів всіх членів факультетської комісії.  

Рішення комісії оформляється протоколом. 

3.9. На підставі рішення факультетської комісії того ж дня видається 

наказ ректора про переведення студентів на вакантні місця навчання за 

кошти державного бюджету з дня відкриття таких вакантних місць. 

3.10. Інформація про результати засідання факультетської комісії 

оприлюднюється на сайті Університету протягом трьох робочих днів з дня 

прийняття відповідного рішення. 

3. Прикінцеві положення 

3.1. Дане Положення набирає чинності після його погодження на 

засіданні вченої ради Університету та введення в дію наказом ректора.  

3.2. Внесення змін та доповнень до Положення відбувається на підставі 

рішення вченої ради Університету введеного в дію наказом ректора. 



Додаток 1 

Журнал 

реєстрації заяв студентів на переведення з навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на вакантні місця 

навчання за кошти державного бюджету 
 

№ ПІБ студента Спеціальність Курс/рік 
навчання, 

група 

Пільга (за 
наявності) 

Дата 
подання 

заяви 

Перелік 
поданих 
докумен-

тів 

ПІБ та 
підпис 

працівника, 
який 

прийняв 
документи 

Підпис 
студента 
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