
Для забезпечення гласності при переведенні здобувачів вищої освіти, 

наказом ректора створюється Комісія з питань переведення здобувачів вищої 

освіти ПНПУ імені В. Г. Короленка, які навчаються за кошти фізичних або 

юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету (далі – Комісія). 

До складу Комісії входять: перший проректор (голова), начальник навчально-

методичного відділу (заступник голови), декани факультетів, голова 

первинної профспілкової організації, провідний юрисконсульт, голова 

студентської ради Університету, заступник начальника навчально-

методичного відділу (секретар). 

Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії є правочинним за 

умови присутності на ньому не менше 2/3 її членів. Рішення по кожній 

кандидатурі приймаються більшістю голосів членів Комісії, голос голови 

Комісії є вирішальним.  

Переведення здобувачів вищої освіти Університету, що навчаються на 

першому курсі, не дозволяється. За умови виключних обставин це питання 

може розглядатися Міністерством освіти і науки України. 

Переведення здобувачів вищої освіти на навчання за кошти державного 

бюджету здійснюється на початку / перед початком відповідного 

навчального семестру і можливе за наявності вільних бюджетних місць 

певної спеціальності у межах державного замовлення відповідного року 

навчання. Використання вакантних місць із інших спеціальностей 

здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України і в межах 

державного замовлення відповідного року. 

Переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного 

замовлення здійснюється на конкурсній основі за рейтингом їхньої 

успішності та з урахуванням соціального статусу. За однакових умов до 

уваги беруться участь здобувача в науковій роботі, громадському житті 

факультету / Університету тощо. 



Право на першочергове переведення на навчання за кошти державного 

бюджету мають здобувачі, право яких на таке навчання визначено 

відповідними нормативно-правовим актами. 

Кількість вакантних місць визначається з кожного курсу і спеціальності 

заступником начальника навчально-методичного відділу  як різниця між 

цифрою плану прийому відповідного року і фактичною чисельністю 

здобувачів, що навчаються за рахунок бюджету на цьому курсі і 

спеціальності. 

Здобувач вищої освіти, який претендує на переведення, не пізніше, ніж 

за тиждень до засідання Комісії подає її секретареві заяву на ім’я ректора з 

проханням про переведення (з обов’язковим фіксуванням академічної 

успішності), засвідчену підписом декана, заяву від батьків встановленого 

зразка, довідку про склад сім’ї, довідку про заробітну плату батьків за 

останні півроку і завірені копії документів про пільги, якими  він 

користується згідно з чинним законодавством (за наявності). 

Якщо здобувач навчається за рахунок цільового пільгового державного 

кредиту, його переведення на вакантне місце державного замовлення є 

можливим лише за  умови повного погашення отриманого кредиту. 

Переведення здобувача на вакантне місце державного замовлення є 

можливим за умови відсутності у нього академічної заборгованості на 

момент засідання Комісії і повної оплати за раніше надані освітні послуги. 

На засіданні Комісії секретарем ведеться протокол, у якому фіксується 

хід розгляду заяв та документів здобувачів і викладаються пропозиції членів 

Комісії щодо їх переведення. Протокол засідання Комісії підписують голова 

Комісії, провідний юрисконсульт, голова студентської ради, секретар Комісії. 

На підставі рішення Комісії її голова (заступник) порушує перед 

ректором клопотання про переведення рекомендованих Комісією здобувачів 

вищої освіти на вакантні місця державного замовлення, після чого ректор 

Університету видає наказ про переведення  здобувачів на державну форму 



навчання (зміну форми фінансування) і припинення дії договору про надання 

освітніх послуг. 

 


