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Щодо надання роз’яснення 

Розглянувши запит на отримання публічної інформації від 05.06.2020  

№ ЗПІ-П-662/0-20, інформуємо, що Міністерство у своїй роботі керується правовими 

засадами і гарантіями, що встановлені Конституцією України та законами України. 

Згідно із пунктом 1 частини 1 статті 32 Закону України «Про вищу освіту» діяльність 

закладу вищої освіти провадиться на принципах автономії та самоврядування. 

Автономія закладу вищої освіти це самостійність, незалежність і відповідальність 

закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, 

організації освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої 

діяльності, тощо у межах, встановлених цим Законом. 

Обсяг державного замовлення щорічно встановлюється постановою Кабінету 

Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів» та доводиться закладам вищої освіти на конкурсних засадах 

згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 363 «Про 

затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів» Конкурсною комісією Міністерства освіти і науки України  

з відбору виконавців державного замовлення та розміщується у закладах вищої освіти 

у рік вступу.  

Наголошуємо, що додаткове виділення місць державного замовлення понад 

затверджені Урядом обсяги та/або передання цих місць з одного закладу вищої освіти 

до іншого після закінчення вступної кампанії відповідного року неможливо, оскільки 

місця розподіляються Конкурсною комісією, яка відповідно пункту 4 Порядку 

розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку  

кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013  

№ 363, утворюється для відбору виконавців державного замовлення щороку і завершує 

свою роботу після закінчення вступної компанії відповідного року.  

На підставі викладеного зазначаємо, що у разі переведення студента, який 

навчається за державним замовленням, з одного закладу вищої освіти до іншого місце 
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державного замовлення залишається в закладі вищої освіти, який за  результатами 

конкурсу у відповідному році був визначений виконавцем державного замовлення. 

Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.07.1996 № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07.08.1996 за № 427/1452, переведення студентів з одного закладу вищої освіти до 

іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, 

спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох закладів вищої 

освіти.  

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я ректора 

(директора) закладу вищої освіти, в якому він навчається, заяву про переведення  

і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора (директора) 

того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись. 

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор 

(директор) закладу вищої освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до 

занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо 

одержання поштою його особової справи. 

Ректор (директор) закладу вищої освіти, в якому студент навчався раніше, 

отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням 

до іншого закладу вищої освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента 

на адресу закладу вищої освіти, від якого надійшов запит. У закладі вищої освіти, в 

якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки 

студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих 

документів такий самий, як і особових справ студентів. 

Ректор (директор) закладу вищої освіти, до якого переводиться студент, після 

одержання особової справи видає наказ про його зарахування.  

Особи, які вступили до закладів вищої освіти і навчались за рахунок коштів 

державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні на місця 

державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць. 

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені на 

навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, 

відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Крім того зазначаємо, що відповідно до частини п’ятої статті 46 Закону України 

«Про вищу освіту» переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням 

вимог до вступників на відповідні освітні програми. 

Звертаємо також увагу, що вакантні (вивільнені) місця державного замовлення 

на відповідних курсах можуть з’явитися у закладі вищої освіти тільки при відрахуванні 

(наданні академічної відпустки) студентів, які навчалися на місцях державного 

замовлення, а прийняття рішення щодо відрахування, надання академічної відпустки, 
переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на 

навчання за кошти державного бюджету належить до компетенції керівників закладів 

вищої освіти. 
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Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного 

замовлення  повинно здійснюватися гласно, виключно на конкурсній основі,  

за рейтингом  успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу  

і обов’язковій участі органів студентського самоврядування у прийнятті рішення щодо 

переведення. 

Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного 

бюджету користуються особи, право яких на безоплатне навчання визначено 

відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими 

рішеннями. 

Водночас, брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного 

замовлення мають право також і студенти, які навчаються в інших закладах вищої 

освіти за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників закладів 

вищої освіти на переведення до відповідного закладу вищої освіти. 

За відсутності вакантних місць державного замовлення на відповідній 

спеціальності, можуть бути використанні вакантні місця з інших спеціальностей для 

переведення на безоплатне навчання студентів, які під час навчання отримали таке 

право, але таке переведення здійснюється лише з дозволу органу виконавчої влади,  

у сфері управління якого знаходиться заклад вищої освіти, і у межах державного 

замовлення відповідного року. 

Ураховуючи зазначене вище, для вирішення порушеного у запиті питання,  

в тому числі щодо наявності вакантних місць державного замовлення у закладі вищої 

освіти, пропонуємо Вам насамперед звернутися із заявою безпосередньо до 

керівництва обраного закладу вищої освіти.   

 

 

Генеральний директор                                                                                Олег ШАРОВ 
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