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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Інструкція щодо переведення студентів контрактної форми навчання на бюджетну є 
постійним довідковим матеріалом для співробітників ОНМУ.
1.2 . Враховані примірники знаходяться у:

.1 Проректора з НПР 

.2 Деканів 

.3 Начальника ВК

.4 Спеціаліста відділу кадрів зі студентського складу
1.3. Перелік врахованих примірників Інструкції щодо переведення студентів контрактної 
форми навчання на бюджетну (далі - Інструкція) ведеться відділом ліцензування, 
акредитації та моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014р. № 1556-УП.
2.2. Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991р. № 1060-ХІІ.
2.3. Постанова КМУ “Питання стипендіального забезпечення” від 12 липня 2004р. №882
2.4. Постанова КМУ “Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” від 23.11.2016р. №975 .
2.5. Наказ МОНУ “Про затвердження положення про порядок переведення, відрахування 
та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти” від 15.07.1996р. №245.
2.6. Лист Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця 
державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21.
2.7. Статуту ОНМУ.
2.8. Положення про студентське самоврядування в ОНМУ.

3. СКОРОЧЕННЯ

ОНМУ -  Одеський національний морський університет
НПР -  науково-педагогічна робота
ВК -  відділ кадрів
КМУ -  Кабінет Міністрів України
МОНУ- Міністерство освіти і науки України
ЗУ -  Закон України

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Інструкція описує порядок переведення студентів стаціонару з контрактної форми 
навчання на бюджетну, що має на меті забезпечення виконання державного замовлення на 
підготовку фахівців відповідного профілю. Дана Інструкція не застосовується для 
переведення студентів заочної форми навчання.
4.2. Бюджетною формою навчання є навчання за державним замовленням за рахунок 
коштів державного бюджету.
4.3. Інструкція є керівним документом для проректора з НПР, деканів факультетів, 
спеціалістів відділу кадрів зі студентського складу, у яких знаходяться враховані 
примірники інструкції.
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4.4. “Переведення” у даній Інструкції означає переведення студентів з контрактної форми 
навчання на бюджетну.

5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ

5.1. Переведення студентів на місця бюджетного замовлення здійснюється за умови 
наявності вакантних або додаткових місць, на яких можливе навчання на умовах 
державного замовлення (бюджетні місця). Переведення студентів пільгових категорій, що 
відповідно до законодавства мають право першочергового (позаконкурсного) переведення 
на бюджетні місця здійснюється у першу чергу, згідно порядку, встановленого нижче. 
Переведення інших студентів здійснюється на конкурсній основі.
5.2. Вакантні бюджетні місця з'являються в результаті відрахування студентів, які 
навчалися за рахунок бюджету, або переведення до іншого вищого навчального закладу, а 
також в разі виділення МОНУ додаткових місць та в інших випадках (у тому числі у разі 
перерозподілу місць бюджетного замовлення з однієї спеціальності на іншу).
5.3. Переведення за загальним правилом здійснюється в межах ОНМУ, одного курсу та 
однієї спеціальності (напрямку підготовки) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“молодший спеціаліст” та ступінь“бакалавра”.
5.4. Переведення студентів, що навчаються за ступенем “магістра” дозволяється лише за 
наявності виняткових обставин, за умови переведення в межах спеціальності, за якою 
здійснювалася їх підготовка.
5.5. Студенти, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі освіти, не 
можуть бути переведені до ОНМУ на бюджетну форму навчання.
5.6. Переведення студентів на перший курс не допускається. За умови наявності 
виключних обставин питання такого переведення вирішується МОНУ.
5.7. Переведення на бюджетні місця здійснюється повністю на добровільних засадах.
5.8. Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету 
користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними 
законами України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями (у тому числі — 
студенти з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”). 
Водночас, право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного 
замовлення мають й інші студенти, з врахуванням обмежень і особливостей переведення, 
встановлених цією Інструкцією.
5.9. Переведення студентів, які навчаються за кошти замовника (фізичних або юридичних 
осіб) проводиться виключно за згодою замовника (ця вимога не поширюється на 
повнолітніх студентів, що навчаються за рахунок коштів батьків, або законних 
представників), або наявності рішення суду щодо можливості такого переведення.
5.10. Питання першочергового (позаконкурсного) переведення студентів пільгових 
категорій вирішує стипендіальна комісія. Переведення інших студентів у конкурсному 
порядку здійснюється ректором за подання вченої ради факультету.

6. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВЕДЕННЯ

6.1. Студенти, які мають право на першочергове (позаконкурсне) переведення мають право 
подавати заяви та документи, визначені законодавством, до появи вакантних місць
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бюджетного замовлення. Якщо студент є дитиною особи, визнаної учасником бойових дій 
відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту”, він додає до заяви нотаріально засвідчену копію посвідчення 
учасника бойових дій, нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження, згоду 
замовника, який здійснює оплату навчання за контрактом (крім батьків та осіб, які батьків 
заміняють). Декан робить первісну перевірку поданих документів, викладає заявнику 
інформацію про можливість появи вакантного місця бюджетного замовлення а також 
порядок та перспективи розгляду заяви стипендіальною комісією, робить на заяві позначку 
про дату її отримання. Після цього декан надає заявнику інструкції щодо подальших дій з 
отримання необхідних віз та узгоджень, які студент здійснює самостійно. У разі, якщо до 
заяви не додані вказані вище документи, заява не приймається.
6.2. Після прийняття заяви від студента, що є дитиною особи, визнаної учасником бойових 
дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 ЗУ “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”, деканат робить письмовий запит до Єдиного державного 
реєстру учасників бойових дій, ведення якого здійснює Державна служба у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою перевірки посвідчення 
учасника бойових дій. У запиті у якості мети перевірки вказується необхідність 
першочергового переведення на місця бюджетного замовлення, відповідно до вимог 
Постанови КМУ №975 від 23.11.2016 “Про надання державної цільової підтримки деяким 
категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти”.
6.3. Далі заяву візує працівник відділу кадрів, який перевіряє надані заявником документи 
на відповідність матеріалам особової справи, та у разі необхідності вносить до них 
доповнення або зміни. Після цього заява візується юрисконсультом, який перевіряє 
достатність підстав для надання конкретного виду державної цільової підтримки. За 
наявності всіх необхідних віз заява повертається студентом до деканату для забезпечення 
її обліку з проставленням дати повернення, після чого деканат передає ректору, який 
виносить її на розгляд найближчої стипендіальної комісії, уповноваженої розглядати 
питання про призначення державної соціальної підтримки, яка виносить рішення у 
загальному порядку своєї роботи.
6.4. З метою реалізації права студентів пільгової категорії на першочергове 
(позаконкурсне) переведення, інформація про наявність або відсутність вакантних 
бюджетних місць за кожною спеціальністю, кількість поданих заяв від студентів вказаної 
категорії (або інформація про відсутність таких заяв) щомісяця доводиться деканатами до 
відома ректора, який передає таку інформацію на обговорення найближчої стипендіальної 
комісії.
6.5. Стипендіальна комісія є органом, уповноваженим приймати рішення про 
першочергового (позаконкурсного) переведення студентів пільгових категорій на місця 
бюджетного замовлення.
6.6. За результатами обговорення інформації, наданої деканатами, стипендіальна комісія 
приймає одне або кілька з наступних рішень:

•  про першочергове (позаконкурсне) переведення на місця бюджетного замовлення 
студента, що подав заяву про переведення — у разі наявності вакантного місця 
бюджетного замовлення відповідної спеціальності та дотримання інших необхідних умов 
для переведення;

•  про доручення відповідному декану підготовки запиту до МОНУ про можливість 
перерозподілу місць бюджетного замовлення з однієї спеціальності на іншу — якщо
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бюджетне вакантне місце наявне за іншою спеціальністю (курсом, напрямом підготовки, 
формою навчання), ніж за тією, за якою навчається студент;

•  про призупинення розгляду питання про переведення студента до моменту отримання 
інформації від відповідних органів — якщо така інформація необхідна відповідно до 
закону (у тому числі до отримання підтвердження від Єдиного державного реєстру 
учасників бойових дій, ведення якого здійснює Державна служба у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції справжності посвідчення учасника бойових 
дій). У цьому випадку також приймається рішення про тимчасове (до вирішення питання 
про переведення) бронювання місця державного замовника під заявника;

•  про призупинення розгляду питання про переведення студента до моменту появи 
вакантного місця бюджетного замовлення — у разі відсутності будь-яких вакантних місць 
бюджетного замовлення. У цьому випадку також приймається рішення про тимчасове 
бронювання бюджетного місця під заявника;

•  про переведення на місце державного замовлення студента з вищим навчальним 
рейтингом — якщо кількість вакантних місць бюджетного замовлення менша, ніж 
кількість заявників, що одночасно подали заяви та мають однакове право на першочергове 
(позаконкурсне) переведення.

•  про переведення на місце державного замовлення того з заявників, хто першим подав 
заяву про переведення, якщо кількість вакантних місць бюджетного замовлення менша, 
ніж кількість заявників, що неодночасно подали заяви та мають однакове право на 
першочергове (позаконкурсне) переведення.

•  про відмову заявнику у першочерговому переведенні на місця бюджетного замовлення 
у разі відсутності підстав.

•  про використання заброньованого для першочергового переведення місця бюджетного 
замовлення з метою конкурсного розподілу — у разі, коли відсутні або зникли підстави 
для першочергового переведення заявника на заброньоване для нього місце бюджетного 
замовлення.
Стипендіальна комісія може прийняти й інше обгрунтоване рішення. У разі, коли кількість 
наявних місць бюджетного замовлення менша, ніж кількість заявників, то правом 
першочергового переведення користуються спершу ті заявники з числа студентів 
пільгових категорій, які подали заяву про переведення раніше (про що свідчить позначка 
про дату подання заяви до деканату), а у другу чергу — ті студенти пільгових категорій, 
рейтинг яких вищий у порівнянні з рейтингом заявників подібної категорії, якщо заяви про 
переведення були подані ними водночас. Якщо ж вказані фактори є рівними для кількох 
студентів, для вирішення питання про переведення враховується ступінь їх громадської, 
наукової діяльності, сімейний стан, забезпеченість тощо.
6.7. Рішення стипендіальної комісії оформлюється протоколом стипендіальної комісії. На 
підставі рішення стипендіальної комісії про переведення студентів пільгової категорії на 
місця бюджетного замовлення відділом кадрів видається наказ ректора, який доводиться 
до відома бухгалтерії та відповідного деканату. У тому разі, якщо стипендіальною 
комісією прийняте інше рішення, крім переведення, то воно приймається до відома 
деканом факультету, на якому навчається заявник пільгової категорії, та доводиться 
деканом до відома такого заявника. Декан також роз'яснює заявнику причини прийняття 
такого рішення, перспективи подальшого вирішення питання про переведення та можливі 
його строки. У випадку, коли стипендіальна комісія призупинила розгляд заяви про 
переведення студента пільгової категорії до появи вакантного місця бюджетного
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замовлення, отримання дозволу від МОНУ на перерозподіл місць бюджетного замовлення, 
підтвердження інформації від офіційних органів у разі необхідності, подальший рух 
справи з розгляду заяви про першочергове переведення контролює декан, якому 
передається на облік заява з доданими документами. Якщо причини, які зумовили 
призупинення розгляду заяви усунуті, декан повідомляє про це ректора службовою 
запискою, у якій також викладає необхідність продовження розгляду заяви про 
переведення. Ректор передає таку інформацію на розгляд найближчої стипендіальної 
комісії, яка поновлює розгляд заяви студента пільгової категорії по суті.
6.8. Місця бюджетного замовлення, заброньовані під переведення заявників з числа 
студентів пільгових категорій обліковуються відповідним деканатом, і до вирішення 
питання про їх переведення не можуть бути використані для переведення інших студентів, 
які не мають права першочергового (позаконкурсного переведення). Інформація про інші 
вакантні місця бюджетного замовлення, які можуть бути розподілені на конкурсних 
засадах, формується деканатом за виключенням місць бюджетного замовлення, 
заброньованих для переведення студентів пільгових категорій, які мають право на 
першочергове (позаконкурсне) переведення. Інформація про кількість заброньованих 
місць бюджетного замовлення для переведення студентів пільгових категорій, кількість 
таких студентів, які подали заяви про першочергове переведення, а також кількість 
переведених студентів пільгових категорій на місця бюджетного замовлення є відкритою 
та може бути надана іншим студентам або органам студентського самоврядування за їх 
проханням.
6.9. У разі позитивного вирішення питання про першочергове переведення заява з 
додатками передається до відділу кадрів у якості матеріалів особової справи.
6.10. Після бронювання місць бюджетного замовлення для переведення студентів 
пільгових категорій та/або першочергового переведення таких студентів на наявні вакантні 
місця розпочинається процедура конкурсного переведення інших студентів, описана 
нижче.
6.11. Інформація про наявність вакантних бюджетних місць державного замовлення (які 
лишилися після бронювання та/або переведення на бюджет студентів пільгових категорій) 
доводиться до відома студентів відповідним деканатом, із зазначенням кількості вакантних 
місць по напрямках підготовки (спеціальностях) і курсах, термінів подання необхідних 
документів, часу проведення засідання вченої ради факультету шляхом розташування на 
стендах оголошень факультету. Також про появу вакантних місць державного замовлення 
інформуються органи студентського самоврядування, які мають право внести свої 
обгрунтовані пропозиції щодо переведення, а також вживають власних заходів з доведення 
відповідної інформації до відома студентства.
6.12. Студенти, що навчаються на контрактній формі навчання та бажають навчатися за 
кошти державного бюджету, повинні до закінчення визначеного терміну подати в деканат 
заяву на ім'я ректора з проханням про переведення, та документи, що посвідчують право 
на пільги або першочергове переведення (у разі наявності відповідних прав та пільг). 
Студенти, що переводяться з інших навчальних закладів подають й інші документи, в тому 
числі письмову згоду керівництва відповідного навчального закладу. До зазначених 
документів додається також письмова згода замовника, за рахунок коштів якого 
навчається студент (така згода може міститися на заяві про переведення, або офіційному 
листі). Якщо повнолітній студент навчається за рахунок коштів батьків (піклувальників), 
така згода є бажаною, але не є обов'язковою.
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6.13. Облік поданих заяв про переведення на місця бюджетного замовлення та доданих до 
них документів здійснює деканат.
6.14. Студенти, що не подали заяви про переведення, а також ті студенти, які не отримали 
згоди замовника, за рахунок якого вони навчаються (якщо така згода є необхідною 
відповідно до пункту 5.10. Інструкції), не можуть бути переведеними на бюджет.
6.15. Після закінчення терміну, встановленого для подання заяв, деканати формують 
рейтинг успішності студентів, що навчаються за контрактом на даному курсі та напрямку 
підготовки (спеціальності), вивчають особові справи студентів, проводять опитування 
науково-педагогічних працівників та кураторів щодо характеристики студентів. Отриманні 
таким чином відомості, разом з рейтингом успішності, передаються вченій раді 
факультету. Водночас, деканати готують списки студентів, які виявили бажання 
першочергового (позаконкурсного) переведення на місця бюджетного замовлення, мають 
таке право і подали заяви про таке переведення у загальному порядку після появи 
вакантних місць бюджетного замовлення. Вирішення питання про переведення студентів 
пільгових категорій, що мають право на першочергове переведення здійснюється у першу 
чергу відповідно до п.6.1 — 6.7. Інші переведення інших студентів продовжується з 
дотриманням конкурсної процедури.
6.16. З врахуванням успішності студентів та інших обставин, визначених у п.5.8. 
Інструкції, вчена рада факультету виносить обґрунтовані рекомендації (що оформлюються 
у вигляді витягу з протоколу засідання вченої ради) з переведення, які разом з іншими 
документами надаються ректору та доводяться до відома органів студентського 
самоврядування.
6.17. Рішення про переведення на підставі витягу з протоколу вченої ради факультету, а 
також особистої заяви студента, приймає ректор, який видає резолюцію підготувати наказ 
про переведення. Наказ про переведення готує відділ кадрів.
6.18. Договір з надання платної освітньої послуги між замовником та студентом (у деяких 
випадках — також й університетом) може встановлювати, що його дія припиняється після 
переведення студента на бюджет. Якщо договором (угодою) цього не встановлено, то 
після видання наказу, дія відповідного договору (або угоди) з надання платної освітньої 
послуги може припинятися додатковою угодою між сторонами, якщо одна з них наполягає 
на такому оформлені припинення договору.
6.19. Якщо після переведення студента у конкурсному порядку виявиться, що іншого 
студента, який має право першочергового (позаконкурсного) переведення, за наявності 
всіх законних підстав не встигли перевести на теж саме вакантне місце бюджетного 
замовлення (за відсутності інших вакантних місць) через процедурні питання, то наказ про 
переведення першого студента у конкурсному порядку скасовується, і на відповідне місце 
переводиться студент, що має право на першочергове переведення.

7. СТИПЕНДІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Студентам, що переведені на місця державного замовлення, у загальному порядку, за 
результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою їх 
зарахування на бюджет відповідно до наказу ректора, призначається і виплачується 
академічна стипендія. Соціальна стипендія таким студентам призначається у загальному 
порядку на загальних підставах з врахуванням права студентів на отримання такої 
стипендії.



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОН А ЛЬН И Й  
М ОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ А М ЕН ЕД Ж М ЕН ТУ  ЯКОСТІ №  2-03-29

ЗМ ІНИ: 0 ВИДАННЯ:2017
ІНСТРУ К Ц ІЯ Щ ОДО ПЕРЕВЕДЕН Н Я СТУДЕНТІВ 

КОНТРАКТНОЇ Ф ОРМ И Н А ВЧА Н Н Я Н А  БЮ ДЖ ЕТН У стор. 10 з 13

7.2. При призначені стипендіального та іншого забезпечення враховуються права студентів 
на пільги, які підтверджуються документами, що містяться в особових справах студентів; 
та надаються самими студентами разом із заявою про переведення. У разі появи права на 
пільги після переведення, студенти повинні подати до деканату документи, що 
підтверджують право на пільги, разом із заявою про застосування таких пільг під час будь 
якого матеріального забезпечення. Адміністрація та інші працівники ОНМУ не несуть 
відповідальності, якщо пільги, право на які з'явилося після переведення, не застосовуються 
до студента через те, що він у встановленому цим пунктом порядку про них не повідомив 
та не надав відповідних документів.
7.3. Переведені студенти отримують право на матеріальну допомогу та застосування до 
них заходів заохочення на загальних підставах.
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