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ПОЛОЖЕННЯ 

про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення 

у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 

замовлення у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 

(далі – університет) розроблено відповідно до Конституції України; законів 

України «Про вищу освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975 «Про надання 

державної цільової підтримки деяким категоріям громадян, для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти», Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245, Статуту університету 

та листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця 

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

1.2.  Це Положення визначає порядок і умови переведення на вакантні місця 

державного замовлення студентів очної і заочної форми навчання, які навчаються 

за договорами і отримують вищу освіту вперше.  

Положення не розповсюджується на іноземних студентів. 

1.3.  Переведення студентів університету, які навчаються на договірній 

основі, з оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на місця 

навчання за державним замовленням здійснюється з метою забезпечення 

виконання державного замовлення на підготовку фахівців. 

1.4. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного 

кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного 

погашення отриманого кредиту. 

1.5. Переведення студентів, які навчаються за договорами, на місце 

навчання за державним замовленням здійснюється в межах одного курсу, терміну 

навчання та однієї спеціальності, після закінчення екзаменаційної сесії з 

наступного навчального семестру на конкурсній основі за згодою замовника. 

1.6. Переведення студентів, що навчаються за договорами на місця 

навчання за державним замовленням здійснюється не раніше закінчення першого 

курсу відповідного ступеня підготовки. 

1.7.  Не підлягають переведенню на місця навчання за державним 

замовленням студенти, що мають заборгованості і дисциплінарні стягнення за 

порушення правил внутрішнього розпорядку університету. 



 

1.8.  3а відсутності вакантних місць державного замовлення на даній 

спеціальності, використання вакантних місць державного замовлення з інших 

спеціальностей здійснюється з дозволу Міністерства освіти і науки України, у 

межах державного замовлення відповідного року. 

2. Організація переведення 

2.1. Переведення студентів здійснюється відповідно до наказу ректора 

університету. Підставою для переведення є рішення конкурсної комісії (протокол 

або витяг із протоколу), яким схвалюється переведення студентів, що навчаються 

за договорами на вакантні місця навчання за державним замовленням у поточному 

навчальному семестрі. 

2.2. Конкурсна комісія створюється наказом ректора і являє собою постійно 

діючий орган, до складу якого входять: перший проректор (голова комісії), 

проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного 

розвитку (заступник голови), декани факультетів, директори інститутів, головний 

бухгалтер, юрисконсульт, голова профспілкового комітету університету, 

відповідальний секретар Приймальної комісії університету, начальник 

навчального відділу, директор Центру моніторингу знань та тестування, голова 

студентської ради університету, секретар конкурсної комісії (особа із числа 

професорсько-викладацького складу). 

2.3.  Вакантні місця державного замовлення визначаються навчальним 

відділом університету станом на 01 лютого, 01 липня, 01 вересня, як різниця між 

контрольними показниками відповідного року прийому та фактичною кількістю 

студентів, що навчаються на відповідній спеціальності. Інформація щодо 

вакантних місць за відповідними спеціальностями оприлюднюється деканатами 

та оголошується конкурс на заміщення вакантних місць державного замовлення. 

2.4.  Студенти, які претендують на переведення з контрактної форми 

навчання на бюджетну до 10 вересня (10 лютого) подають в деканат факультету/ 

інституту, на якому навчаються заяву встановленого зразка (Додаток 1). 

Після закінчення терміну подачі заяв деканати протягом 5 робочих днів 

формують справи претендентів і передають їх секретарю конкурсної комісії. 

До матеріалів справи входять: 

- заява на ім’я ректора університету (засвідчується підписом декана 

факультету/директора інституту); 

- копія навчальної картки (залікової книжки) студента: 

- копії документів про пільги, якими студент користується відповідно до 

чинного законодавства (за наявності) та висновок юридичної служби університету; 

- подання студентської ради університету: 

- рейтинговий список студентів, шо навчаються за договорами на 

відповідній спеціальності з урахуванням оцінок за попередній термін навчання: 

- довідка деканату про участь студента в науковій або громадській роботі 

факультету/інституту (університету, країни); 

- клопотання деканату про переведення студента на місця навчання за 



 

державним замовленням; 

- інші документи, необхідні для прийняття конкурсною комісією 

обґрунтованого рішення. 

2.5.  Рішення про переведення студентів, які навчаються за договорами на 

місця навчання за державним замовленням приймається конкурсною комісією і 

ухвалюється ректором університету. 

2.6.  Переведення студентів, що навчаються за договорами на місця навчання 

за державним замовленням здійснюється прилюдно на конкурсній основі у 

випадку, якщо число претендентів на заповнення вакантних місць більш ніж число 

наявних вакансій. 

2.7.  Переведенню поза конкурсом, за умови успішної здачі іспитів і заліків, 

за наявності вакансій, підлягають студенти, право яких на навчання за кошти 

державного (місцевого) бюджету визначено відповідними законами України, 

Указами Президента України та урядовими рішеннями. 

2.8. Правом першочергового переведення студентів, які навчаються за 

договорами на навчання за державним замовленням користуються особи, які 

мають найвищий середній бал успішності за результатами попереднього 

навчання. При однаковому значені середнього балу, пріоритетним правом 

переведення користуються: 

- особи, які приймають активну участь в науковій, навчальній та громадській 

роботі університету, факультету/інститут; 

- особи, які є призерами міжнародних або всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів тощо. 

2.9. При переведенні студентів, які навчаються за договорами на навчання 

за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету може враховуватись 

соціальне та матеріальне положення. 

2.10.  3а необхідності засідання конкурсної комісії проводиться позачергово. 

2.11.  Інформація про переведення на бюджетну форму навчання 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету. 

2.12.  Студентам переведеним на місця навчання за державним замовленням 

стипендія призначається в установленому порядку. 

  
 

Укладачі: 

Азюковський О.О., Заболотна Ю.О., Іванов О.Б., Одновол М.М., Салов В.О., 

Салова В.О. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Додаток 1 
Заміщення вакантних місць державного замовлення 
(зміна фінансування навчання)

Студента____________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який навчається на____________________________________________ , група______________ ,курс_____ ,
(назва факультету/інституту)

за ступенем (ОКР)________________________ , спеціальності______________________________________
(бакалавр, спеціаліст. магістр)

(шифр та назва спеціальності)
____________________ форми навчання.

(очної денної. заочної)
ЗАЯВА

Прошу допустити мене до конкурсу на заміщення вакантного місця навчання, що фінансується за 
рахунок кошгів____________________________ бюджету за спеціальністю

(державного, місцевого)

(шифр та назва спеціальності/напряму)

Про себе повідомляю
Зарахований(на) до навчального закладу________________________________________________________

(назва навчального закладу) 
___________________________________________________ншсазом від_____________________ №________  
на____________________________________________________________________________________________

(шифр та назва спеціальності)
Підстава для особливих умов зарахування (переведення): немає -1 |, є - | | (____________________
___________________________________________________________________________________________________________________) 

(документи, що надають право на особливі умови зарахування)
Вища освіта (бакалавр/спеціаліст/магістр): немає -1 |, є - | |
Громадянство України: немає -1 |, є - | | Стать: чоловіча -1 |, жіноча - | |
Паспорт: серія_______ №______________ виданий________________________________________________

(ким, дата)
Дата і місце народження______________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податку______________________________________________________
Контактні відомості про батьків (П.І.Б. місце мешкання, місце праці, посада):
Батько_______________________________________________________________________ _ _______________

Мати_________________________________________________________________________________________

Адреса місця проживання студента: індекс____________, область_________________________________
район____________________ , місто/село_________________________ , вулиця_______________________ ,
будинок_______ , квартира______ , домашній, мобільний телефон_________________________________
Даю згоду на використання моїх персональних даних в Єдиній державній базі з питань освіти.
Даю згоду на оприлюднення наявності підстав на особливі умови зарахування (переведення).
Повідомлений(на), що надання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови 
зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для відрахування мене з числа студентів.
З положенням про переведення студентів на вакантні місця ознайомлений(на).
«____ »________________ 20____ р. Підпис___________________________
Віза декана

(допуск до конкурсу за спеціальністю)
На_________ , на умовах фінансування місця навчання за кошти________________________бюджету.

(курс) (державного/місцевого)
У групу___________________________________ 3 якої дати________________________________________
Термін навчання_____________________________________

(повний, скорочений)
«____»_____________________ 20____ р.
Декан___________________________ ________________________ _____________________________

(скорочена назва факультету) (підпис) (прізвище, ініціали)



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАКАЗ
м. Дніпро

Про введення в Дію Положення 
про переведення студентів на 
вакантні місця державного замовлення

З метою забезпечення виконання державного замовлення на підготовку 
фахівців та згідно з рішенням Вченої ради Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» протокол від 08 грудня 2020 року 
№2

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію «Положення про переведення студентів на вакантні місця 
державного замовлення у Національному технічному університеті «Дніпровська 
політехніка», які навчаються за договорами з повним відшкодуванням витрат на 
навчання, на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету 
(далі - Положення) з 10.12.2020 року.

2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр і 
науково-педагогічним працівникам університету керуватись зазначеним 
Положенням.

3. Наказ ректора від 02.06.2017 року №166а.-г. «Про введення в дію 
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 
замовлення» вважати таким, що втратив чинність.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на директорів інститутів, 
деканів факультетів.

5. Контроль за виконання наказу покласти на першого проректора.

Ректор Г.Г. Півняк
«■=


