


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця 

державного замовлення у Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка (далі Порядок) розроблено 

відповідно до: 

- Конституції України; 

- Закону України «Про вищу освіту» (стаття 46 Відрахування, 

переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти); 

-   Закону України «Про освіту»; 

- Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»; 

- Закону України «Про охорону дитинства»;  

- Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

- Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

- Указу Президента України від 29.10.2014 №835/2014 «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям 

громадян»; 

- листа МОН України від 13.11.2014 №1/9-588 «Щодо виконання Указу 

Президента України від 29 жовтня 2014 року №835 «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям 

громадян»; 

- листа МОН України № 1/9-21 від 21.01.2010 «Про переведення на 

вакантні місця державного замовлення»; 

- Статуту Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка; 

- Положення про організацію освітнього процесу в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка; 

- Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» 

- Положення про аспірантуру та докторантуру  Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

1.2. Документ регулює порядок переведення осіб, які навчаються в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка (далі – ЦДПУ) на договірній основі з оплатою за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (далі – на договірній основі), на 

вакантні місця державного замовлення. 

1.3. Переведення здобувачів вищої освіти ЦДПУ, які навчаються на 

договірній основі, на місця державного замовлення сприяє підвищенню 

мотивації їхнього успішного навчання і здійснюється з метою забезпечення 

виконання державного замовлення на підготовку фахівців.  
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1.4. Переведення здобувачів вищої освіти на місця державного 

замовлення здійснюється за умови наявності вакантних або додаткових 

бюджетних місць. Вакантні місця державного замовлення з’являються: 

- в результаті відрахування з ЦДПУ здобувачів вищої освіти, які 

навчалися на місцях державного замовлення; 

- переведення їх на іншу форму навчання або до іншого закладу вищої 

освіти; 

- в разі виділення МОН України додаткового державного місця; 

- в інших випадках. 

1.5. Переведення здобувачів вищої освіти на місця державного 

замовлення здійснюється в межах одного курсу і одного напряму підготовки/ 

спеціальності після закінчення екзаменаційної сесії на конкурсній основі. 

Переведення проводиться, як правило, у канікулярний період (під час літніх або 

зимових канікул). 

1.6. Переведення здобувачів вищої освіти на місця державного 

замовлення до закінчення ними першого курсу не дозволяється. 

1.7. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному 

напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів 

(спеціальностей) здійснюється лише з дозволу МОН України і у межах 

державного замовлення відповідного року. 

1.8. Якщо здобувач вищої освіти навчається за рахунок цільового 

пільгового державного кредиту, то переведення на навчання за державним 

замовленням можливе за умови повного погашення отриманого кредиту. 

 

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ 

2.1.  Переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного 

замовлення здійснюється на конкурсній основі, за рейтингом успішності 

здобувача вищої освіти за попередній період навчання з урахуванням їх 

соціального статусу та за погодженням з органами студентського 

самоврядування. 

2.2. За умови рівного середнього балу успішності перевага надається 

здобувачам вищої освіти, які мають найвищий рейтинг успішності та мають 

досягнення в науково-дослідній роботі, беруть активну участь в науковій, 

навчальній роботі, є переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, 

нагороджені грамотами, мають наукові статті, а також беруть активну участь в 

громадському, спортивному житті Університету. 

2.3. Переважне право на переведення на вакантні місця державного 

замовлення мають здобувачі вищої освіти, право яких на навчання за 

державним замовленням визначено відповідними законами України, Указами 

Президента України та Урядовими рішеннями, з числа:  

- учасників бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 

- дітей, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 
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територіальну цілісність України, померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, осіб, 

які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, є 

учасниками антитерористичної операції;  

- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 

років та інших категорій дітей, які потребують соціального захисту (Закон 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»);         

- інвалідів І та ІІ груп та дітей-інвалідів;  

- особи, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти за 

державним замовленням: 

 громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій 

території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року; 

 особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

2.4.  Першочергово (за умови успішного навчання) мають право на 

переведення здобувачі вищої освіти, право яких на навчання за державним 

замовленням визначено відповідними законами України, Указами Президента 

України та Урядовими рішеннями, з числа:  

- дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей (Закон 

України «Про охорону дитинства» стаття 19); 

- осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

надане право на безоплатне навчання;  

- дітей з малозабезпечених сімей (в т. ч. сімей батьків-інвалідів); 

- дітей, що втратили одного з батьків (напівсиріт); 

- осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці» надане право на особливості здобуття вищої освіти. 

2.5.  Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця 

державного замовлення мають і здобувачі вищої освіти, які вступили до інших 

закладів вищої освіти, навчались за рахунок коштів державного бюджету і 

отримали згоду керівників закладів вищої освіти на переведення до ЦДПУ. 

2.6.  Про наявність вакантних місць державного замовлення на певному 

курсі, напрямі підготовки (спеціальності) декани факультетів повідомляють 

студентів. Про наявність вакантних місць державного замовлення в аспірантурі  

аспірантів повідомляє завідувач аспірантури та докторантури. 

Першочергово оголошується конкурс на заміщення вакантного місця 

державного замовлення на випускних курсах з метою виконання державного 

замовлення. 

2.7.  Відбір претендентів на переведення здійснюється на конкурсній 

основі у два етапи. 
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2.8.  На першому етапі декани факультету / завідувач аспірантури та 

докторантури звертаються до ректора з проханням оголосити конкурс на 

заміщення вакантного місця державного замовлення.  

Ректор видає наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантного 

місця державного замовлення, який оприлюднюється на факультеті / в 

аспірантурі. 

2.9.  Протягом 10 робочих днів від оприлюднення наказу ректора 

претенденти мають право подати до деканату / завідувача аспірантури та 

докторантури заяви на ім'я ректора з проханням допустити до участі у конкурсі 

на заміщення вакантного місця державного замовлення (додаток 1). 

До заяви додаються: 

- копії документів, що підтверджують рейтинг успішності (копія залікової 

книжки), 

- копії документів про пільги, якими здобувач вищої освіти користується 

згідно з чинним законодавством (якщо такі є); 

- результати наукової, творчої та громадської діяльності тощо; 

- інші документи, які надають переважне право при переведенні на 

навчання на вакантні місця державного замовлення. 

2.10. Заяви студентів / аспірантів попередньо розглядаються і 

погоджуються деканом факультету / завідувачем аспірантури та докторантури 

та керівниками органів студентського самоврядування і передаються на розгляд 

вченої ради факультету / вченої ради університету. 

2.11. На другому етапі відбір здійснює вчена рада відповідного 

факультету / вчена рада університету серед тих претендентів, які мають 

найкращі показники рейтингу здобувача вищої освіти, а саме: 

- високу успішність (результати навчання); 

- активну участь у навчальнiй тa науковій роботі; 

- активну участь у громадському житті факультету, Університету; 

- тощо. 

2.12.  Вчена рада факультету / вчена рада університету приймає рішення 

про рекомендацію на переведення претендентів на вакантні місця державного 

замовлення за умови погодження з органами студентського самоврядування й 

надає рішення ректорові. 

 

3. РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ 

3.1.  Інформація про проведення конкурсу на переведення доводиться до 

відома студентів деканами факультетів / аспірантів – завідувачем аспірантури 

та докторантури, де зазначається кількість вакантних місць за напрямами 

підготовки / спеціальностями і курсах, терміни подання необхідних документів, 

час проведення засідання вченої ради факультету / вченої ради університету. 

3.2.  Протягом 10 робочих днів від оприлюднення наказу ректора про 

проведення конкурсу претенденти на переведення подають у деканат 

факультету / завідувачу аспірантури та докторантури документи згідно п.2.9. 

3.3.  Заява візується деканом факультету, на якому навчається студент / 

завідувачем аспірантури та докторантури, бухгалтером про відсутність 
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заборгованості в оплаті за навчання і передається на розгляд вченій раді 

факультету /вченій раді університету. 

3.4.  Засідання вченої ради факультету / вченої ради університету, 

оформлюється протоколом, який підписують декан / голова вченої ради 

університету та секретар вченої ради факультету / секретар вченої ради 

університету. 

При винесенні рішення враховується право на поза- та першочергове 

право на переведення (пп.2.3, 2.4), рейтинг успішності здобувачів вищої освіти 

за останній семестр. За умови рівного середнього балу успішності переваги 

надаються здобувачам вищої освіти, які беруть активну участь в науковій, 

навчальній та громадській роботі факультету та Університету; є переможцями 

олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають наукові 

статті, доповіді. 

3.5.  Переведення студентів / аспірантів здійснюється за наказом ректора 

Університету на підставі рішень вченої ради факультету / вченої ради 

університету, за заявою студента (додаток 2) та службовою запискою декана 

факультету / завідувача аспірантури та докторантури (додаток 3). 

3.6.  У випадку наявності здобувачів вищої освіти пільгових категорій, 

зазначених п.2.3, які навчаються на комерційній основі та наявності вакантних 

місць державного замовлення з інших напрямів підготовки (спеціальностей) в 

межах одного курсу ректорат приймає рішення про звернення за дозволом до 

МОН України про переведення на ці місця здобувачів вищої освіти. 

3.7.  Переведення здобувачів вищої освіти Університету з контрактної на 

державну форму навчання здійснюється  лише за наявності вакантних 

бюджетних місць та повної оплати за раніше надані освітні послуги: 

- в межах одного напряму підготовки (спеціальності) – наказом ректора; 

- на вакантні місця з інших напрямів підготовки (спеціальності) – наказом 

ректора після отримання дозволу МОН України на таке переведення. 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОРЯДКУ 

4.1.  Порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця 

державного замовлення у Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка запроваджується в дію з моменту 

затвердження наказом ректора Університету. 
4.2.  Цей Порядок є обов’язковим до виконання всіма учасниками 

освітнього процесу в Університеті. 

4.3.  Зміни та доповнення до цього Порядку вносить вчена рада 

університету та затверджується наказом ректора.  
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Додаток №1 

до Порядку переведення на 

вакантні місця державного 

замовлення у ЦДПУ 

Ректорові 

Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

професору ______________________ 

________________________________ 
                                   (прізвище) 

________________________________ 
                                (ім’я, по батькові) 
студента / студентки _____ курсу 

_______ групи 

факультету_______________________ 

спеціальності _____________________ 

_________________________________ 

освітньої програми ________________ 

_________________________________ 

денної (заочної) форми навчання 
комерційної основи навчання 
Адреса: __________________________  
________________________________________  

Конт. телефон: ____________________  

 

ЗАЯВА 

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі на зарахування на вакантні 

місця державного замовлення 

До заяви додаю такі документи: 

1) копія залікової книжки; 

2) подання органу студентського самоврядування студентів факультету; 

3) копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг; 

4) довідка деканату про участь в науковому або громадському житті 

Університету,  факультету, держави. 
 

____________________                                       __________________ 
  (дата) (підпис) 

 
Заява має бути завізована: 
− деканом факультету; 
− бухгалтерією (к. 2) – про відсутність заборгованості по оплаті; 
− навчально-методичним відділом (к. 210). 
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Ректорові 

Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

професору ______________________ 

________________________________ 
                                   (прізвище) 

________________________________ 
                                (ім’я, по батькові) 
аспіранта / аспірантки _____ курсу  

спеціальності _____________________ 

_________________________________ 

денної (заочної) форми навчання 
комерційної основи навчання 
Адреса: __________________________  
________________________________________  

Конт. телефон: ____________________  

 

ЗАЯВА 

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі на зарахування на вакантні 

місця державного замовлення 

До заяви додаю такі документи: 

1) копія залікової книжки; 

2) подання профкому студентів та аспірантів; 

3) копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг; 
 

____________________                                       __________________ 
  (дата) (підпис) 

 
Заява має бути завізована: 
− завідувачем аспірантури та докторантури; 
− бухгалтерією (к. 2) – про відсутність заборгованості по оплаті; 
− проректором з наукової роботи.  
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Додаток №2 

до Порядку переведення на 

вакантні місця державного 

замовлення у ЦДПУ 

 Ректорові 

Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

професору ______________________________ 

________________________________________ 
                                   (прізвище) 

________________________________________ 
                                (ім’я, по батькові) 
студента / студентки ___ курсу _______ групи 

факультету______________________________ 

спеціальності ____________________________ 

________________________________________ 

освітньої програми _______________________ 

________________________________________ 

денної (заочної) форми навчання 
комерційної основи навчання 
Адреса: _________________________________ 

Конт. телефон: ___________________________ 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу перевести мене з __________________________ форми навчання 

за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням з 

_________________ 20___ р. у зв'язку з наявним вільним бюджетним місцем / з 

наявністю статусу учасника бойових дій / з наявністю статусу дитини учасника 

бойових дій / з наявністю статусу внутрішньо переміщеної особи. 

До заяви додаю (в залежності від указаної причини): 

1. Копію посвідчення УБД власного чи батька / матері № ____________ 

від _________________. 

2. Копію довідки про особисту участь або батька / матері особисту участь 

в антитерористичній операції. 

3. Копію свідоцтва про народження. 

4. Інші документи, що підтверджують підстави для переведення. 

____________________                                       __________________ 
 (дата) (підпис) 

 
Середній бал за весь термін навчання становить __________________. 
(середній бал вказує працівник деканату) 
 

Заява має бути підписана: 

- деканом факультету; 

- головою студради факультету.  
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Ректорові 

Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

професору ______________________ 

________________________________ 
                                   (прізвище) 

________________________________ 
                                (ім’я, по батькові) 
аспіранта / аспірантки _____ курсу  

спеціальності _____________________ 

_________________________________ 

денної (заочної) форми навчання 
комерційної основи навчання 
Адреса: __________________________  
________________________________________  

Конт. телефон: ____________________  

 

ЗАЯВА 

 

Прошу перевести мене з __________________________ форми навчання 

за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням з 

_________________ 20___ р. у зв'язку з наявним вільним бюджетним місцем.  

 

____________________                                       __________________ 
 (дата) (підпис) 

 
Заява має бути підписана: 

− завідувачем аспірантури та докторантури; 
− проректором з наукової роботи. 
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      Додаток №3 

до Порядку переведення на 

вакантні місця державного 

замовлення у ЦДПУ 
 

Ректорові 

Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

професору ______________________ 

________________________________ 
(посада) 

________________________________ 

________________________________ 
(прізвище) 

________________________________ 
                                (ім’я, по батькові) 

 
 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

 

 

Прошу перевести з навчання за договором за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на навчання за державним замовленням студента / студентку 

____ курсу, групи ____ спеціальності _________________ , освітньої програми 

_____________________________ 

          

/ аспіранта / аспірантку ____ курсу, спеціальності _________________________ 

(назва факультету) 

денної (заочної) форми навчання    

(ПІП студента (ки)) 

та змінити джерело  фінансування – за кошти державного бюджету. 

Вакантне місце державного замовлення з’явилося у результаті 

відрахування (переведення)______ ________________________________ (наказ №___ від…) 

 

________________________ 

           (ПІП студента) 
 


	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
	2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ
	3. РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ
	4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОРЯДКУ
	4.1.  Порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка запроваджується в дію з моменту затвердження наказом ректора Університ...
	Додаток №1 до Порядку переведення на вакантні місця державного замовлення у ЦДПУ
	Додаток №2 до Порядку переведення на вакантні місця державного замовлення у ЦДПУ
	Додаток №3 до Порядку переведення на вакантні місця державного замовлення у ЦДПУ

