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«Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради 
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Введено в дію «29» грудня 2018 року 

Наказ ректора Хортицької національної академії 

 

29 грудня 2018 року № 256 

ПОЛОЖЕННЯ 

про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця 

державного (регіонального) замовлення у комунальному закладі вищої 

освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради 
 

Положення про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця 

державного (регіонального) замовлення у комунальному закладі вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради» (далі – Положення) є складовою нормативно-організаційної 

документації Хортицької національної академії (далі – академія), призначене 

для працівників академії та здобувачів вищої освіти. 

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», 

інших чинних нормативно-правових актів та Статуту академії з метою 

встановлення процедури переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця 

державного (регіонального) замовлення. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення регулює порядок переведення як здобувачів вищої освіти, 

що навчаються в академії на договірній основі з оплатою за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб (далі  на договірній основі), так і тих, які 

вступили до інших закладів вищої освіти, навчались за рахунок коштів 

державного (регіонального) замовлення і отримали згоду керівників закладів 

вищої освіти на переведення до академії, на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення. 
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1.2. Переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення здійснюється на конкурсній основі. 

 

1.3. Переведення здобувачів вищої освіти академії, які навчаються на 

договірній основі, на місця державного (регіонального) замовлення 

здійснюється з метою забезпечення виконання державного (регіонального) 

замовлення на підготовку фахівців. 

 

1.4. Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній 

основі, на місця державного (регіонального) замовлення здійснюється за умови 

наявності вакантних або додаткових бюджетних місць. Вакантні місця 

державного (регіонального) замовлення з’являються: 

– в результаті відрахування з академії здобувачів вищої освіти, які 

навчалися на місцях державного (регіонального) замовлення; 

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

освіти. 

 

1.5. Переводитись на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 

можуть здобувачі вищої освіти, визначені у п.1.1. Положення. 

 

1.6. Переведення здобувачів вищої освіти з навчання на договірній основі на 

місця державного (регіонального) замовлення здійснюється в межах одного 

курсу і однієї спеціальності (напряму підготовки) після закінчення 

екзаменаційної сесії на конкурсній основі за умови згоди ректора академії. 

 

2. Порядок та умови переведення 

 

2.1. Вакантні місця державного (регіонального) замовлення визначаються 

станом на 1 лютого та 1 липня. 

 

2.2. Про наявність вакантних місць державного (регіонального) замовлення на 

певному курсі, спеціальності (напрямі підготовки) здобувачів вищої освіти 

повідомляють декани факультетів (завідувачі відділень). 

 

2.3. Претендент на переведення подає заяву на ім’я ректора академії 

(директора – для здобувачів вищої освіти структурного підрозділу – 

Педагогічний коледж) із зазначенням мотивації переводу.  

 

2.4. Після закінчення терміну, встановленого для подання документів, 

формується рейтинг успішності здобувачів вищої освіти, які подали документи, 

за шкалою оцінювання ЄКТС. При цьому можуть враховуються результати за 

весь період навчання здобувача вищої освіти. 

 

2.5. Конкурсна комісія є постійнодіючим органом. 

2.5.1. Склад Конкурсної комісії затверджується наказом ректора академії.  
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2.5.2. Склад Конкурсної комісії структурного підрозділу – Педагогічний 

коледж затверджується наказом директора коледжу. 

 

2.6. До складу конкурсної комісії академії за посадами входять: проректор з 

навчальної роботи (голова), декани факультетів, завідувач навчального відділу, 

бухгалтер, юрисконсульт, голова або заступник голови студентського уряду. 

2.6.1. До складу конкурсної комісії структурного підрозділу – Педагогічний 

коледж за посадами входять: директор (голова), заступник директора з 

навчальної роботи, завідувачі відділень, бухгалтер, юрисконсульт, голова 

(президент) або заступник голови студентського парламенту. 

 

2.7. Для забезпечення виконання планових показників випуску фахівців з 

вищою освітою за кошти державного бюджету, Конкурсна комісія збирається 

на позачергові засідання у разі виникнення вакантних місць державного 

(регіонального) замовлення в період з 1 лютого до 20 червня. 

 

2.8. З метою переведення здобувачів вищої освіти, що навчаються в академії 

на договірній основі, на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 

Конкурсна комісія протягом 10 календарних днів формує справи претендентів 

на переведення. До матеріалів справи входять: 

1) заява здобувача вищої освіти, який претендує на переведення; 

2) інформація про середній бал успішності здобувача вищої освіти за останній 

семестр; 

3) інформація про додатковий бал за досягнення у науковій діяльності (творчій 

активності), громадському житті та спортивній діяльності; 

4) копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке 

право є); 

5) квитанції про оплату за навчання (за весь період навчання); 

6) копія договору про навчання в академії. 

 

2.9. До участі в конкурсі не допускаються здобувачі вищої освіти, які протягом 

навчання порушували правила внутрішнього розпорядку академії, мають 

фінансову та академічну заборгованість за попередні семестри. 

 

2.10. Право першочергового переведення на навчання на місця державного 

(регіонального) замовлення у державних (комунальних) закладах вищої освіти, 

що одержані за рахунок перерозподілу закладом або відповідним державним 

замовником обсягів державного (регіонального) замовлення, студентів, 

зарахованих відповідно до умов та правил прийому згідно з угодами, 

укладеними між закладом вищої освіти та фізичною або юридичною особою 

мають здобувачі вищої освіти з числа:  

2.10.1. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб 

із їх числа; 

2.10.2. Здобувачів освіти, які належать до таких категорій, а саме: 
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1) осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок 

війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

2) дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 

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

захисту»; 

3) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

4) дітей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 

чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а 

також діти осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за 

громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних 

засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 

народові, виявлені під час Революції Гідності відповідно до Закону «Про 

статуст ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Порядку та умов 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 

здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти»  

5) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 

6) дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення як державна 

цільова підтримка, що надається відповідно до «Порядку та умов надання 

державної цільової підтримки деяким категорія громадян для здобуття 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975; 

2.10.3. Інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів; 

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

 

2.11. Державна цільова підтримка осіб, зазначених у пп. 2.10.2. п. 2.10 цього 

Порядку, надається у вигляді переведення здобувачів освіти, зарахованих 

відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених 

з фізичною або юридичною особою, на навчання на місця державного 

(регіонального) замовлення у державних (комунальних) закладах професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за 

рахунок перерозподілу відповідним державним (регіональним) замовником 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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наявних обсягів державного (регіонального) замовлення та здійснюється за 

рішенням такого замовника. 

Державна цільова підтримка, передбачена цим пунктом Положення у частині 

повноважень державного (регіонального) замовника, надається за його 

рішенням. 

 

2.12. Надання державної цільової підтримки особам, зазначеним у пп. 2.10.2 

п. 2.10 цього Положення припиняється у разі відрахування особи з академії в 

порядку та на підставах, визначених законом. 

Надання державної цільової підтримки академією припиняється також у разі 

надання здобувачу освіти академічної відпустки. 

У разі поновлення здобувача освіти на навчання до академії або переведення до 

іншого закладу освіти питання надання йому державної цільової підтримки 

розглядається відповідним закладом освіти згідно з «Порядком та умовами 

надання державної цільової підтримки деяким категорія громадян для здобуття 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975. 

 

2.13. Документами, що підтверджують право на одержання державної цільової 

підтримки особами, які зазначені в п.2. 10.2 цього Положення є: 

1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 2.10.2 цього Положення: 

– посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка, видане 

відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 (Офіційний 

вісник України, 2014 p., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, 

ст. 1484); 

– посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка, 

видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних 

знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.05.1994 № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218); 

– посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого 

зразка, видане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

28.02.2018 № 119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників 

Революції Гідності» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 778); 

2) для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 2.10.2 цього Положення : 

– посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого 

зразка; 

– посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері) 

встановленого зразка; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/975-2016-%D0%BF#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/975-2016-%D0%BF#n89
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2018-%D0%BF#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/975-2016-%D0%BF#n90
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n88
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– посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (батька або 

матері) встановленого зразка; 

– свідоцтво про народження дитини; 

3) для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4 пункту 2.10.2 цього Положення: 

– посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення 

ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому 

члену сім’ї загиблої особи, або опікуну), видане відповідно до Положення про 

порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 (ЗП України, 

1994 р., № 9, ст. 218); 

– свідоцтво про народження дитини; 

4) для осіб, зазначених у підпункті 5 пункту 2.10.2 цього Положення: 

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно 

з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (Офіційний вісник 

України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312); 

5) для осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 1 цих Порядку та умов: 

– довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, 

видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 (Офіційний 

вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108). 

 

2.14. Для отримання державної цільової підтримки особи, зазначені у пп. 2.10.2. 

п. 2.10 цього Положення, подають особисто на ім’я ректора заяву, складену в 

довільній формі. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії 

документів, зазначених у пункті 2.13. цього Положення. 

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням ректора 

академії. 

 
2.15. Комісія при винесенні рішення враховує рейтинг успішності здобувачів 

вищої освіти на підставі середнього балу за останній семестр. За умови рівного 

середнього балу успішності переваги надаються здобувачам вищої освіти, які 

беруть активну участь у науковій, навчальній та громадський роботі факультету 

(відділення) та академії; є переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, 

нагороджені грамотами, мають наукові статті, доповіді тощо. 

 

2.16. Конкурсна комісія є правомочною при наявності на її засіданні 2/3 членів 

комісії. 

Рішення Конкурсної комісії про рекомендацію до переведення здобувачів 

вищої освіти, які навчаються на договірній основі, на місця державного 

(регіонального) замовлення приймаються шляхом відкритого голосування та 

оформлюється протоколом.  

При рівних голосах переважне право має голос голови Конкурсної комісії. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2018-%D0%BF#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/975-2016-%D0%BF#n91
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/975-2016-%D0%BF#n92
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/975-2016-%D0%BF#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/975-2016-%D0%BF#n94
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n13
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Голова Конкурсної комісії невідкладно передає протокол ректору для 

прийняття відповідного наказу та юрисконсульту для підготовки додаткової 

угоди до договору про надання платних освітніх послуг про розірвання 

останнього.  

Здобувач вищої освіти є переведеним на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення з дати, зазначеної у наказі, за умови підписання 

вищезазначеної додаткової угоди. 

 

3. Прикінцеві положення 

 

3.1. Це Положення розглядається і схвалюється Вченою радою академії та 

вводиться в дію наказом ректора академії.  

 

3.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються 

Вченою радою академії за поданням декана факультету, Вченої ради 

факультету та вводяться в дію наказом ректора академії. 

 

3.3. Це Положення набуває чинності з дня введення його в дію наказом 

ректора академії. 

 


