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1. Загальні положення 

1.1. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 

замовлення у Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя» (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції 

України; законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2016 № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян, для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти» із змінами, Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 №245 та Положення про 

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

(ВСП «ТФК ТНТУ»). 

1.2. Це Положення визначає порядок і умови переведення здобувачів 

освіти денної форми навчання, що отримують вищу, фахову передвищу освіту 

вперше, та які зараховані відповідно до умов та правил прийому на навчання на 

підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на 

вакантні місця державного (регіонального) замовлення у ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.3. Переведення студентів ВСП «ТФК ТНТУ», які навчаються на 

договірній основі, з оплатою за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, 

на місця навчання за державним замовленням здійснюється з метою 

забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців. 

1.4. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового 

державного кредиту, то переведення на місце навчання за державним 

замовленням можливе за умови повного погашення отриманого кредиту. 

1.5. Переведення студентів, які навчаються за договорами, на місце 

навчання за державним замовленням здійснюється в межах одного курсу, 

терміну навчання та однієї спеціальності, після закінчення екзаменаційної сесії 

з наступного навчального семестру на конкурсній основі за згодою замовника. 

1.6. Переведення студентів, що навчаються за договорами на місця 

навчання за державним замовленням здійснюється не раніше закінчення 

першого курсу освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

ступеня вищої освіти бакалавра. 

1.7. Не підлягають переведенню на місця навчання за державним 

замовленням студенти, що мають заборгованості і дисциплінарні стягнення за 

порушення правил внутрішнього розпорядку ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.8. 3а відсутності вакантних місць державного замовлення на даній 

спеціальності, використання вакантних місць державного замовлення з інших 
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спеціальностей здійснюється з дозволу Міністерства освіти і науки України, у 

межах державного замовлення відповідного року. 

1.9. Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній основі 

за обов’язкової участі органів студентського самоврядування ВСП «ТФК 

ТНТУ». 

2. Організація переведення на місця навчання за державним  

замовленням 

2.1. Переведення студентів здійснюється відповідно до наказу директора 

ВСП «ТФК ТНТУ». Підставою для переведення є рішення конкурсної комісії 

(протокол або витяг із протоколу), яким схвалюється чи відмовляється у 

переведенні студентів, що навчаються за договорами, укладеними з фізичними 

або юридичними особами, на вакантні місця навчання за державним 

замовленням у поточному навчальному семестрі. 

2.2. Конкурсна комісія створюється наказом директора ВСП «ТФК 

ТНТУ» і являє собою постійно діючий орган, до складу якого входять: 

директор (голова комісії), заступники директора з навчальної та навчально-

виховної роботи, завідувачі відділеннями вищої та фахової передвищої освіти, 

головний бухгалтер, юрисконсульт, голова профспілкового комітету, 

відповідальний секретар приймальної комісії ВСП «ТФК ТНТУ», голова 

студентської ради ВСП «ТФК ТНТУ», секретар конкурсної комісії (особа із 

числа викладацького складу). 

2.3. Вакантні місця державного замовлення визначаються завідувачами 

відділень вищої та фахової передвищої освіти на початок семестру, як різниця 

між контрольними показниками відповідного року прийому та фактичною 

кількістю студентів, що навчаються на відповідній спеціальності за державним 

замовленням. Інформація щодо вакантних місць за відповідними 

спеціальностями оприлюднюється завідувачами відділень вищої та фахової 

передвищої освіти та оголошується конкурс на заміщення вакантних місць 

державного замовлення. 

2.4. Студенти, які навчаються на договірній основі, з оплатою за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб і які претендують на переведення на місця 

державного замовлення, до початку відповідного семестру подають завідувачу 

відділення, на якому навчаються, заяву встановленого зразка (Додаток 1). 

2.5. Після закінчення терміну подачі заяв завідувачі відділень вищої та 

фахової передвищої освіти протягом 5 робочих днів формують справи 

претендентів і передають їх секретарю конкурсної комісії. 

До матеріалів справи входять:  

- заява на ім’я директора ВСП «ТФК ТНТУ» про переведення студента на  

вакантне місце навчання за державним замовленням; 

- копія залікової книжки студента; 

- копії документів про пільги, якими студент користується відповідно до 

чинного законодавства (за наявності); 
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- рейтинговий список студентів, що навчаються за договорами на 

відповідній спеціальності з урахуванням оцінок за попередній термін навчання; 

- довідка відділення вищої та фахової передвищої освіти про участь 

студента в науковій, спортивній або громадській роботі відділення, ВСП «ТФК 

ТНТУ», України; 

- клопотання завідувача відділення про переведення студента на місця 

навчання за державним замовленням; 

- інші документи, необхідні для прийняття конкурсною комісією 

обґрунтованого рішення. 

2.6. До участі в конкурсі не допускаються студенти, які протягом 

навчання порушували правила внутрішнього розпорядку ВСП «ТФК ТНТУ», та 

які мають заборгованість по оплаті за надання освітніх послуг за попередні 

семестри. 

2.7. Рішення про переведення студентів, які навчаються за договорами, 

укладеними з фізичними або юридичними особами, на  вакантні місця навчання 

за державним замовленням, приймаються конкурсною комісією і 

оформлюються у вигляді протоколу. Рішення конкурсної комісії 

затверджується та вводиться в дію наказом директором ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.8. Переведенню поза конкурсом, за умови успішної здачі іспитів і 

заліків, за наявності вакансій, підлягають студенти, право яких на навчання за 

кошти державного (місцевого) бюджету визначено відповідними законами 

України, Указами Президента України та рішеннями Кабінету Міністрів 

України, а саме з числа: 

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

осіб з їх числа; 

2) дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей; 

3) осіб з інвалідністю I, II груп та дітей з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю. 

2.9. Першочергово (за умови успішного навчання та за інших рівних 

умов) мають право на переведення студенти з числа: 

1) дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності відповідно до 

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

2) 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 
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участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

3) дітей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

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

Гідності, а також дітей 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; 

4) дітей, зареєстрованими як внутрішньо переміщені особи; 

5) осіб, визнаними учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, постраждалих учасників Революції Гідності відповідно до Закону 

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

6) осіб, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним обов’язків військової служби; 

7) осіб, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 

загальної середньої освіти. 

2.10. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення 

студенти (за умови успішного навчання та за інших рівних умов) з числа: 

- осіб з інвалідністю I, II груп та дітей з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

- осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 

хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 

1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 

2); 

- дітей осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

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

- дітей з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

2.11. Правом переведення на навчання за державним замовленням (у 

випадку відсутності  осіб пільгових категорій, зазначених у пункті 2.8 цього та 

пункті 2.9 розділу 2 цього Положення) користуються студенти, які навчаються 

за кошти фізичних або юридичних осіб, мають найвищий середній бал 

успішності за результатами попереднього навчання; не мають дисциплінарних 

стягнень та/або до них не застосовувались заходи громадського впливу 

керівництвом ВСП «ТФК ТНТУ». 
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При однаковому значені середнього балу, пріоритетним правом на 

переведення користуються особи, які приймають активну участь в науковій, 

спортивній або громадській роботі відділення, ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.12. Рішення конкурсної комісії про рекомендацію про переведення осіб, 

які навчаються на договірній основі, на місця державного замовлення 

приймається шляхом відкритого голосування та оформляється протоколом. При 

рівній кількості голосів переважне право має голос голови конкурсної комісії. 

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

3а необхідності засідання конкурсної комісії проводиться позачергово. 

2.12. Рішення конкурсної комісії щодо переведення здобувачів освіти, які 

навчаються на договірній основі за кошти фізичних або юридичних осіб, на 

місця державного замовлення приймається шляхом відкритого голосування та 

оформлюється протоколом. Рішення приймається простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів переважне право має голос 

голови конкурсної комісії. Конкурсна комісія є правомочною при наявності на 

засіданні 2/3 членів призначеного складу комісії. 3а необхідності засідання 

конкурсної комісії проводиться позачергово. Рішення конкурсної комісії 

зберігаються у секретаря конкурсної комісії. 

2.13. У випадку відсутності заяв здобувачів освіти, які навчаються на 

договірній основі, про переведення на наявні вакантні місця державного 

замовлення з даної спеціальності, конкурсна комісія може прийняти рішення 

про звернення до Міністерства освіти і науки України щодо переведення на ці 

вакантні місця державного замовлення студентів з інших спеціальностей ВСП 

«ТФК ТНТУ». 

2.14. Інформація про переведення на вакантні місця державного 

замовлення доводиться до відома студентів. 

2.15. Якщо студент, який навчався на договірній основі, провів 

попередню оплату за навчання і був переведений на вакантне місце державного 

замовлення, йому повертаються переплачені кошти із розрахунку від дати, 

вказаної у наказі про переведення на вакантне місце державного замовлення. 

Для цього, переведений студент подає заяву про повернення переплачених 

коштів.  

2.16. Студентам переведеним на місця навчання за державним 

замовленням стипендія призначається в установленому порядку. 

3. Заключні положення 

3.1. Дане Положення, зміни та доповнення до цього Положення 

схвалюються педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ». 

3.2. Після схвалення педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ»  Положення 

затверджується і вводиться в дію наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ». 
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Додаток 1 до Положення про переведення 

студентів на вакантні місця державного 

замовлення у ВСП «ТФК ТНТУ»  

 

 

Директору ВСП «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського 

національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» 

Володимиру КАЛУШЦІ 

студента (ки) ____ курсу, групи _____ 

відділення _______________________ 

_________________________________

спеціальності ____________________ 

_________________________________ 

денної форми навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

________________________________ 
                         (прізвище) (ім'я, по батькові) 

Адреса: _________________________ 

________________________________ 

конт. телефон: ___________________ 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу перевести мене з навчання на договірній основі, з оплатою за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти 

державного замовлення за рахунок вакантних місць та змінити джерело 

фінансування – за кошти державного бюджету. 

 

До заяви додаю наступні документи: 

- копію залікової книжки; 

- копії документів про пільги, якими користуюся відповідно до чинного 

законодавства (за наявності); 

 

 

(дата)                                                                                (підпис) 

 

Заява має бути завізована: 

- завідувачем відділення; 

- головним бухгалтером про відсутність заборгованості по оплаті; 

- заступником директора з навчальної роботи. 
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