
1. 



Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено на підставі: 

1) Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VІІ (зі змінами) від 

18.02.2016 р.; 

2) Закону України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017 р.; 

3) Листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-21 від 21 січня 

2010 року «Про переведення на вакантні місця державного замовлення». 

4) Указу Президента України від 29.10.2014 року № 835/2014 «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій 

окремим категоріям громадян»; 

5) Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному 

закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради та її структурних підрозділах від 31.08.2020 р.; 

6) Закону України «Про фахову передвищу освіту» № 2745-VIII від 

06.06.2019 р. 

1.2. Переведення здобувачів вищої освіти Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(далі – Академія) та фахової передвищої освіти Харківського педагогічного 

фахового коледжу КЗ «ХГПА» (далі – Коледж)  з контрактної форми навчання 

на навчання за кошти місцевого бюджету здійснюється відповідно до цього 

Положення. 

1.3. Переведення здобувачів фахової передвищої, вищої освіти 

з контрактної форми навчання на бюджетну здійснюється після закінчення 

ними першого курсу. 

  

2. Організаційні питання 

Переведення здобувачів фахової передвищої, вищої освіти 

з контрактної форми навчання на навчання за кошти місцевого бюджету 

можливе: 



2.1. За умови наявності вакантних бюджетних місць за тим напрямом 

підготовки (спеціальністю) і курсом, за яким здійснювалась їх підготовка. 

2.2. Особливих обставин:  

2.2.1. статус дитини-сироти, діти позбавлені батьківського 

піклування, особи з їх числа, а також здобувачі фахової передвищої, вищої 

освіти, які в період навчання у віці 18-23 роки залишились без батьків і 

перебувають на повному державному утриманні;  

2.2.2. діти (особи з їх числа у віці до 23 років), внаслідок збройної 

агресії російської федерації загиблих (померлих внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, зниклих безвісти) осіб, зазначених у статті 10 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (код категорії в 

ЄДЕБО 111); 

2.2.3. особи, визнані учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (код категорії в ЄДЕБО 103); 

2.2.4. діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, 

осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (код категорії в ЄДЕБО 133); 

2.2.5. особи, які проживають на тимчасово окупованій російською 

федерацією території України (або перемістилися з тимчасово окупованої 

російською федерацією території України) в умовах воєнного стану, на 

території територіальних громад, що розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 

15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого 

Мінреінтеграції (код категорії в ЄДЕБО 17, 108 та 109);   

2.2.6. внутрішньо переміщені особи, що обов’язково 

підтверджується відповідними довідками; 

2.2.7. особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, 



щодо яких встановлено причинний звʼязок інвалідності з Чорнобильською 

катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву 

хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного 

(обовʼязкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 

відселення, – категорія 2; 

2.2.8. діти з інвалідністю віком до 18 років та особи з інвалідністю І, 

ІІ, ІІІ груп; 

2.2.9. діти, батьки яких є шахтарями; 

2.2.10. діти із багатодітних сімей, до складу яких входять троє і 

більше дітей; 

2.2.11. діти із малозабезпечених сімей.  

2.3. У результаті відрахування з Академії здобувачів вищої освіти, які 

навчалися за регіональним замовленням; 

2.4. У результаті переведення здобувачів вищої освіти, які навчались 

за регіональним замовленням на іншу форму навчання чи до іншого закладу 

вищої освіти/фахової передвищої освіти;  

2.5. За умови відсутності заборгованості по оплаті за навчання. 

2.6. Переведення здобувачів фахової передвищої, вищої освіти на 

навчання на вакантні місця регіонального замовлення здійснюється гласно, 

виключно на конкурсній основі, за рейтингом успішності здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти із урахуванням їх соціального статусу та 

обов'язковою участю органів студентського самоврядування у прийнятті 

рішення щодо переведення за таких умов: висока академічна успішність;  

певні досягнення в науково-дослідницькій роботі; активна участь у 

громадському житті. 

2.7. Питання про переведення здобувачів фахової передвищої, вищої 

освіти з контрактної форми навчання розглядає Вчена рада академії при 

наявності наступних документів: 

1) особиста заява на імʼя ректора/директора з резолюцією декана 

факультету/завідувача відділення (Додатки 1,2); 



2) клопотання декана факультету/завідувача відділення, де має бути 

вказаний рейтинг здобувача вищої освіти/фахової передвищої освіти; 

3) витяг із протоколу засідання студентської ради 

факультету/відділення; 

4) копії документів, що надають право на одержання соціальних пільг 

(якщо таке право є), згідно пункту 2.2. цього Положення. 

2.8. Заповнення вакантних місць регіонального замовлення, у разі їх 

виникнення, є обов'язковим. 

 

3. Особливі умови 

3.1. Якщо здобувач фахової передвищої, вищої освіти, який навчається 

на умовах договору з фізичними та юридичними особами, сплатив за весь 

термін навчання та стосовно нього прийнято рішення щодо переведення на 

навчання за регіональним замовленням, йому особистою заявою та 

документом, що підтверджує оплату за навчання, здійснюється повернення 

коштів. Дані кошти повертаються у розмірі, зменшеному на суму фактично 

використаних коштів на навчання на договірній основі (Додаток 3). 

 



Додаток 1 

 

Ректору Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради      

Галині ПОНОМАРЬОВІЙ 

здобувача (-ки) ___________ групи 

__________________ рівня вищої освіти 
(першого бакалаврського, другого магістерського) 

__________________________________ 
(назва факультету) 

____________________ форми навчання 

спеціальності______________________ 

освітньої програми _________________ 

П.І.Б._____________________________ 

контактний телефон ________________ 

 

 

заява 

 

Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб 

на навчання за регіональним замовленням за рахунок наявних вакантних 

місць.  

До заяви додаються наступні документи: 

1. _________________________________; 

2. _________________________________; 

3. _________________________________. 

 

 

______                                                      ___________ 
                              (дата)                                                                                               (підпис) 

 

 

 

Погоджено: 

декан факультету     ______                                                      ________________ 
                                           (підпис)                                                                                (власне імʼя та прізвище) 

 

 

 

 

 

Здобувач вищої освіти фінансової 

заборгованості не має 

                                      Головний бухгалтер ______                      ________________ 
                                                                                                      (підпис)                                   (власне імʼя та прізвище) 

 



Додаток 2 

 

Директору Харківського фахового 

педагогічного коледжу Комунального 

закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради      

Ірині ПОЛЯКОВІЙ 

здобувача (-ки) ___________ групи 

__________________________________ 
(назва відділення) 

____________________ форми навчання 

спеціальності______________________ 

освітньої програми _________________ 

П.І.Б._____________________________ 

контактний телефон ________________ 

 

 

заява 

 

Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб 

на навчання за регіональним замовленням за рахунок наявних вакантних 

місць.  

До заяви додаються наступні документи: 

4. _________________________________; 

5. _________________________________; 

6. _________________________________. 

 

 

______                                                      ___________ 
                              (дата)                                                                                               (підпис)  

 

 

 

Погоджено: 

завідувач відділення     ______                                                      ________________ 
                                                  (підпис)                                                                                (власне імʼя та прізвище)  

 

 

 

 

 

Здобувач фахової передвищої освіти 

фінансової заборгованості не має 

                                      Головний бухгалтер ______                      ________________ 
                                                                                                      (підпис)                                   (власне імʼя та прізвище) 

 

 



Додаток 3 

 

 

Ректору Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради      

Галині ПОНОМАРЬОВІЙ 

здобувача (-ки) ___________ групи 

__________________ рівня вищої освіти 
(фахової передвищої освіти, першого бакалаврського, 

другого магістерського) 

__________________________________ 
(назва факультету/відділення) 

____________________ форми навчання 

спеціальності______________________ 

освітньої програми _________________ 

П.І.Б._____________________________ 

контактний телефон ________________ 

 

 

заява 

 

У зʼязку з переведенням мене на бюджетну форму навчання (наказ №       

від _____________) прошу повернути невикористані кошти за навчання та 

перерахувати на картку ______________________________________.  

 

______                                                      ___________ 
                              (дата)                                                                                               (підпис)  

 

 

 

Прошу підтримати: 

декан факультету/ 

директор коледжу     ______                                                      ________________ 
                                           (підпис)                                                                                (власне імʼя та прізвище)  

 

 

 

 

 

Погоджено: 

                                      Головний бухгалтер ______                      ________________ 
                                                                                                      (підпис)                                   (власне імʼя та прізвище) 

 

 


