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1.Загальні положення   

 

1.1. Це 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 статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»,Указу Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення додаткових соціальних окремим категоріям громадян» від 

29.10.2014 № 835/2014, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

Затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам,які 

захищали незалежність,суверенітет та територіальну цілісність України та 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції,забезпеченні її 

проведення» від 20.08.2014 № 413, Положення про порядок 

переведення,відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 

закладів,затвердженого наказом міністерства освіти України від 15.07.1996 

№ 245, листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на 

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

1.2. Положення регулює порядок переведення осіб,які навчаються в 

Сумському національному аграрному університеті (далі - СНАУ) на 

договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на 

вакантні місця державного замовлення.  

1.3. Переведення студентів СНАУ, які навчаються на договірній основі, на 

місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення виконання 

державного замовлення на підготовку фахівців.  

1.4. Переведення студентів, які навчаються на договірній основі,на місця 

державного замовлення здійснюється за умови наявності вакантних місць або 

додаткових бюджетних місць.  

1.5. Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця 

державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і однієї 

спеціальності після закінчення екзаменаційної сесії на конкурсній основі. За 

відсутності вакантних місць державного замовлення за даної спеціальності 

переведення з інших спеціальностей здійснюється лише з дозволу 

Міністерства освіти і науки України і у межах державного замовлення 

відповідного року.  

 

2. Порядок та умови переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення 

 

2.1 При наявності вакантних місць державного замовлення, що 

з’являються у результаті відрахування з СНАУ студентів, які навчались на 

місцях державного замовлення, переведенні їх на іншу форму навчання або 

до іншого навчального закладу, декан відповідного факультету повідомляє 

студентів про оголошення конкурсу.  



2.2. Протягом двох тижнів з моменту оголошення конкурсу про наявність 

вакантного бюджетного місця претендент на переведення подає до деканату 

заяву на ім’я ректора СНАУ із зазначенням мотивації переводу.  

Декан формує справи студентів на переведення. До матеріалів справи 

входять:  

- заява студента,який претендує на переведення;  

- витяг із залікової книжки студента;  

- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо 

такі є);  

- характеристика студента.   

2.3. Матеріали справи студента розглядаються конкурсною комісією 

факультету, на якому навчається студент. 

До складу конкурсної комісії входять: декан факультету, заступники 

декана, завідувачі кафедр факультету, представники студентського 

самоврядування.  

2.4. Першочергово (за умови успішного навчання, активної участі у 

громадському житті групи та академії та за інших рівних умов) мають право 

на переведення студента з числа:  

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

антитерористичній операції, захищаючи незалежність,суверенітет і 

територіальну цілісність України,померли внаслідок поранення,контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, 

учасників бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції,забезпеченні її проведення;  

- інваліди 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;  

- дітей військовослужбовців Збройних Сил України,інших військових 

формувань учасників бойових дій, працівників правоохоронних органів,які 

загинули під час виконання службових обов’язків;  

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

шахтарської праці» надане таке право;  

- дітей з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами; один 

з батьків – інвалід,а інший помер: одинока матір з числа інвалідів; батько-

інвалід,який виховує дитину без матері;  

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,інших 

категорій дітей, які потребують соціального захисту;  

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

2.5. Комісія при винесенні рішення враховує рейтинг студентів, а саме: 

успішність, участь у громадській роботі, художній самодіяльності, участь в 

олімпіадах, конкурсах, конференціях, спортивних змаганнях тощо.  

2.6. Рішення комісії про рекомендацію до переведення студентів, які 

навчаються за рахунок коштів фізичних  та юридичних осіб, на місця 

державного замовлення приймаються шляхом відкритого голосування та 

оформлюються протоколом.  



2.7. Після засідання комісії декан факультету готує службове подання на 

ім’я ректора про переведення студентів, які навчаються  за рахунок коштів 

фізичних  та юридичних осіб на місця державного замовлення. До 

службового подання додаються витяг з протоколу засідання комісії 

факультету, а також відповідні документи, вказані в п 2.2. цього положення. 

2.8. Розгляд службового подання факультету та документів студентів щодо 

переведення їх з комерційної основи на місця державного замовлення 

здійснюється ректоратом СНАУ. Присутність студентів, які подали 

документи щодо їх переведення на навчання за рахунок держбюджету, на 

засіданні ректорату не обов’язкова.  

Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з комерційної 

основи на місця державного замовлення приймається шляхом голосування 

всіх членів ректорату. Рішення комісії оформлюється відповідним 

протоколом, який підписує голова та секретар ректорату університету.   

 

3. Видання наказу про переведення студентів з договірної основи 

навчання на вакантні місця державного замовлення 

 

       3.1.На підставі службового подання декана про переведення студентів з 

комерційної основи на вакантні місця державного замовлення ректор СНАУ 

видає відповідний наказ.  

      3.2. Витяг з протоколів засідання ректорату СНАУ, конкурсної комісії 

факультету з питання переведення на навчання з комерційної основи на 

вакантні місця державного замовлення, а також відповідні документи 

студента є обов’язковим  додатком до наказу.  

      3.3. Переведення на навчання з комерційної основи на вакантні місця 

державного замовлення за рахунок держбюджету здійснюється з першого 

числа наступного місяця після видання наказу. 
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