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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення розроблено згідно із Законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Положенням «Про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженим наказом 

Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245, Положенням «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності», затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796, Порядком переведення 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного 

(місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення 

навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 927, Положенням 

«Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються 

Державним вищим навчальним закладом «Запорізький національний 

університет» Міністерства освіти і науки України» від 01.03.2011 та іншими 

нормативними документами, які регламентують освітню діяльність. 

1.2. Питання щодо переведення студентів ЗНУ на бюджетну форму 

навчання вирішуються Вченою радою факультету спільно з органами 

студентського самоврядування на підставі заяви студента та мотивованого, 

документально підтвердженого обґрунтування необхідності переведення на 

навчання за кошти державного бюджету.  

1.3. Переведення на бюджетну форму навчання здійснюється на 

конкурсних засадах. Рішення затверджується наказом ректора ЗНУ. 

 

II. ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ДЕРЖБЮДЖЕТНУ ФОРМУ 

НАВЧАННЯ 

 

2.1. Облік місць державного замовлення за напрямками підготовки 

(спеціальностями) і курсами здійснюється відділом кадрів. Станом на 01 число 

кожного місяця відділ кадрів надає поточну інформацію про місця державного 

замовлення ректору, першому проректору, проректору з науково-педагогічної 

та навчальної роботи та деканатам. 

2.2. У разі вивільнення місця державного замовлення деканат сумісно з 

органами студентського самоврядування протягом трьох тижнів організовує і 

проводить конкурс на його заміщення. 

2.3. Участь у конкурсі за бажанням беруть студенти, які навчаються за 

кошти фізичних або юридичних осіб. 

2.4. Основними критеріями відбору й переведення, які розглядаються в 

комплексі:  

 соціальний статус, що підтверджено завіреними відділом кадрів ЗНУ 

або в установленому законом порядку копіями документів, що дають право на 

пільги тощо; 

 матеріальне становище, що підтверджене: довідками про склад сім’ї, 



про доходи студента (для студентів заочної форми навчання, які працюють), 

довідки про доходи батьків (для студентів денної форми навчання або заочної 

форми навчання, якщо студент не працює), зареєстровані не раніше ніж за 3 

(три) місяці до подачі заяви на конкурс, завірені відділом кадрів ЗНУ або в 

установленому законом порядку копії документів, що дають право на пільги 

тощо;  

 рейтинг успішності студента, участь у науковій роботі та громадському 

житті факультету, підтверджені довідками й характеристиками з підписом 

куратора і декана факультету.  

2.5. У першу чергу розглядаються заяви осіб: 

Згідно з законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»: 

2.5.1. діти-сироти (ст. 39-1); 
2.5.2. діти, позбавлені батьківського піклування (ст. 39-1); 
2.5.3. особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (ст. 39-1); 
Згідно з законом України «Про вищу освіту»: 
2.5.4. особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» (ч. 17 ст. 44); 

2.5.5. діти осіб, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» (ч. 17 ст. 44); 

2.5.6. діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, 
а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції (ч. 17 ст. 44); 

2.5.7. діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій 
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час масових акцій громадянського протесту (ч. 17 ст. 44); 

2.5.8. діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ч. 17 ст. 44); 
Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245, 

«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та 
поновлення студентів  вищих  закладів освіти»: 

2.5.9. особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались в інших 
ВНЗ за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним 
правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за 
умови наявності таких вакантних місць (п. 4); 

2.5.10. студенти, які успішно навчаються та мають здобутки у науковій 
діяльності; 

2.5.11. інші особи, які мають пільги. 
2.6. Студент, який виявив бажання брати участь у конкурсі на заміщення 

вакантного місця державного замовлення, подає до деканату заяву на ім’я 
ректора і документи відповідно до п. 2.4. цього положення. 



 


