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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок переведення студентів, що 

навчаються за договором з компенсацією 

вартості навчання на бюджетну форму 

навчання  
 

Закарпатського лісотехнічного коледжу 

Державного вищого навчального закладу  

«Національний лісотехнічний університет України» 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

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

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245, листа Міністерства 

освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного 

замовлення» від 21.01.2010 року №1/9-21, Положення про організацію 

освітнього процесу у Закарпатському лісотехнічному коледжі ДВНЗ «НЛТУ 

України». 

1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в 

Закарпатському лісотехнічному коледжі ДВНЗ «НЛТУ України» (далі – 

коледж) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, 

галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та 

юридичних осіб (далі – платне навчання), на навчання, що фінансується з 

державного бюджету (далі – навчання за кошти державного бюджету). 

1.3. Переведення студентів з платного навчання на навчання за кошти 

державного бюджету здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки за 

відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) за наявності вакантних або 

додаткових держбюджетних місць. Переведення здійснюється гласно, 

виключно на конкурсній основі, за рейтингом  успішності студентів та з 

урахуванням їх соціального статусу, за обов’язкової участі органів 

студентського самоврядування студентів. 

1.4. Заповнення вакантних місць державного замовлення, у разі їх 

виникнення, є обов'язковим. Вакантні місця державного замовлення виникають 

в результаті відрахування з коледжу студента, який навчався за кошти 

державного бюджету, або переведення його на іншу форму навчання чи до 

іншого вищого навчального закладу, у разі виділення Міністерством освіти і 

науки України додаткового державного місця та в інших випадках, 

передбачених законодавством. 

1.5. Правом першочергового переведення на навчання за кошти 

державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне 

навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента 

України та Урядовими рішеннями. 

Водночас, 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 керівників вищих навчальних закладів на переведення до 

коледжу. 

1.6. Переведення студентів з платного навчання на навчання за кошти 

державного бюджету здійснюється в межах одного курсу і одного напряму 

підготовки (спеціальності) та, як правило, після закінчення заліково-

екзаменаційної сесії. 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3199


1.7. Переведення здійснюється, як правило, щосеместрово. 

1.8. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному 

напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів 

(спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання студентів, які під час 

навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства 

освіти і науки України і у межах державного замовлення відповідного року. 

 

2. Порядок здійснення конкурсу на вакантні місця  

державного бюджету, подання документів 

 

2.1. До участі в конкурсі на вакантні місця навчання за кошти 

державного бюджету допускаються студенти, які не мають заборгованості з 

оплати за навчання і можуть бути віднесені до однієї з перерахованих нижче 

категорій: 

2.1.1. студенти денної та заочної форм навчання, які успішно 

навчаються; 

2.1.2. студенти денної та заочної форм навчання, які успішно 

навчаються та яким законодавством України надано право на пільги щодо 

навчання за рахунок коштів державного бюджету. 

2.2. Студенти, які відповідно до п.2.1. мають право взяти участь у 

конкурсі щодо переводу на навчання за кошти державного бюджету, повинні 

подати до навчальної частини наступні документи: 

     - особисту заяву на ім’я директора коледжу з обґрунтуванням 

причини;  

     - копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг 

(якщо таке право є); 

     - копії документів, що підтверджують активну участь студента в 

науковому, спортивному або громадському житті коледжу: медалі, грамоти, 

дипломи, подяки  тощо; 

2.3. Після отримання заяв та підтверджуючих документів навчальна 

частина коледжу формує рейтинг успішності студентів платної форми, які 

навчаються на відповідному курсі та напрямі підготовки або спеціальності. 

 

3. Розгляд питання та прийняття рішення 

про рекомендацію щодо переведення  

 

3.1. Розгляд питання щодо переведення студента на навчання за кошти 

державного бюджету здійснює адміністративна рада коледжу за участі у 

засіданні голови студентської ради. 

3.2. Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися з платної форми 

навчання на навчання за кошти державного бюджету більше ніж вільних 

бюджетних місць, переведення здійснюється на конкурсній основі та з 

урахуванням: 

- в першу чергу – успішності навчання; 



- соціального статусу студентів (сирітство, інвалідність тощо). 

3.3. За умови однакового рівня успішності та соціального статусу 

студентів,  враховується участь в науковій роботі та в громадському, 

спортивному житті коледжу (переможці та учасники Всеукраїнських, обласних 

олімпіад, конкурсів, які проводяться в коледжі та за його межами, спортивних 

змагань тощо), для студентів заочного відділення – стаж роботи за обраною 

спеціальністю. 

3.4. Адміністративна рада на основі рейтингу успішності студентів 

відповідного курсу та напряму підготовки (спеціальності), вивчення наданих 

студентами документів з урахуванням рекомендації студентської ради,  а також 

на основі проведеної співбесіди з претендентами виносить рішення 

«рекомендувати (або не рекомендувати)» студента щодо переведення його на 

вакантне бюджетне місце.  

Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з платного 

навчання на навчання за кошти державного бюджету приймається шляхом 

голосування простою більшістю голосів.  

3.5. Рішення адміністративної ради затверджується наказом директора 

коледжу. 

3.6. Студенту,   який в установленому   порядку   переведений   на  

навчання  за  кошти державного бюджету,  стипендія призначається і 

виплачується за результатами попереднього семестрового контролю з місяця,  

що  настає  за  датою її зарахування відповідно до наказу директора. 

 

4. Особливі умови 

 

4.1. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового 

державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за 

умови повного погашення отриманого кредиту за час навчання згідно з чинним 

законодавством та внесення змін до укладеного договору. 

4.2. Якщо студент, який навчається на умовах договору за кошти 

фізичних чи юридичних осіб, сплатив за весь термін навчання та стосовно 

нього прийнято рішення щодо переведення на навчання за кошти державного 

бюджету, йому повертаються, за особистою заявою, кошти в розмірі, 

зменшеному на суму фактичної вартості навчання на договірній основі. 

 

 

 

 


