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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок переведення студентів  

на вакантні місця державного (регіонального) замовлення  

в комунальному закладі вищої освіти 

«Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України; 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»; Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 

закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

15.07.1996 № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 

1996 року за №427/1452, інших нормативно-правових документів України, 

Статуту Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради.  

1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в 

комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради (далі – КЗВО «Рівненська медична академія») на 

вакантні місця державного (регіонального) замовлення. 

1.3. Переведення здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки 

за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю, спеціалізацією) за 

наявності вакантних або додаткових місць державного (регіонального) 

замовлення (далі - держзамовлення) і за згодою замовників, що фінансують 

підготовку. Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній 

основі за обов’язкової участі органу студентського самоврядування. 

        1.4. Студенти, які вступили до КЗВО «Рівненська медична академія» і 

навчаються за рахунок коштів місцевого бюджету при переведенні з одного 

напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший (з однієї 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3199
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спеціальності – на іншу) користуються пріоритетним правом 

при переведенні на місця державного замовлення за умови наявності таких 

вакантних місць.  

1.5. Місця державного замовлення вважаються вакантними в результаті 

відрахування з КЗВО «Рівненська медична академія» студента, який навчався 

за бюджетні кошти та у разі виділення додаткового державного місця. 

1.6. Правом першочергового переведення користуються студенти, які 

відповідно до чинних нормативно-правових документів відносяться до 

пільгових категорій громадян. 

Право брати участь у конкурсі щодо зарахування на вакантні місця 

державного замовлення мають всі студенти, в тому числі і ті, які вступили до 

КЗВО «Рівненська медична академія»  з інших вищих навчальних закладів, 

де навчались за рахунок коштів місцевого або державного бюджету і 

отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до 

даного вищого навчального закладу. 

1.7. Не проводиться переведення студентів із платного навчання на 

державне до закінчення ними І курсу навчання, а по студентах, які після 11 

класу вступили на ІІ курс – ІІ курсу навчання. У виключних випадках 

проводиться перевід зазначених осіб за рішенням державного замовника.  

1.8. Діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність – України та брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі – діти 

учасників бойових дій) мають право першочергового переведення поза 

конкурсом на місця державного замовлення, що одержані за рахунок 

перерозподілу наявних обсягів державного замовлення. 

  У разі відсутності вільних вакантних місць державного замовлення за 

відповідною спеціальністю переведення дитини учасника бойових дій 

здійснюється з дозволу державного замовника на підставі подання КЗВО 

«Рівненська медична академія» шляхом перерозподілу вакантних місць 

державного замовлення з іншої спеціальності відповідного року. 

 

2. Порядок оголошення конкурсу на вакантні місця  

державного замовлення, подання документів 

2.1. Оголошення про проведення конкурсу щодо переведення на 

вакантні місця державного замовлення розміщується на дошці оголошень 

КЗВО «Рівненська медична академія», із зазначенням кількості вакантних 

місць держзамовлення за напрямами підготовки (спеціальностями) і курсами, 

а також терміни подання необхідних документів на конкурсну комісію 

навчального закладу.  

2.2. До участі в конкурсі на вакантні місця державного замовлення 

допускаються студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання, 

за відпрацювання пропущених занять і незадовільних оцінок за підсумком 

останнього семестру. 
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2.3. Студенти, які відповідно до п.2.2. цього Положення мають право 

щодо переводу на державну форму навчання, повинні (як правило не пізніше 

20 січня, 20 вересня) подати в навчальну частину наступні документи: 

 - особисту заяву на ім’я ректора КЗВО «Рівненська медична академія»; 

 - довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів 

сім’ї (у разі потреби); 

 - копії документів, що дають право на отримання пільг (якщо таке право 

є); 

 - копії документів, що підтверджують активну участь студента в 

громадському житті КЗВО «Рівненська медична академія» або країни; 

 - клопотання класного керівника (куратора), декана, завідуючого 

відділенням (кафедрою), звернення юридичних і фізичних осіб. 

Діти учасників бойових дій додатково подають: 

- копію посвідчення учасника бойових дій – одного з батьків дитини 

учасника бойових дій;  

- копія довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України за формою згідно з Дод. 1 до Порядку 

надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413. 

Вищезазначені документи не подаються у випадку надання їх 

навчальній частині КЗВО «Рівненська медична академія», про що необхідно 

зазначати в заяві на переведення. 

У виняткових випадках за рішенням ректора КЗВО «Рівненська медична 

академія» або особи, яка виконує його обов’язки, строки подання документів 

можуть бути продовжені. 

2.4. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

навчальна частина визначає рейтинг успішності за останній семестр 

претендентів на перевід серед студентів відповідного курсу та напрямку 

підготовки. 

 

3. Прийняття рішення щодо переведення  

 

3.1. Розгляд питання щодо переведення студента здійснює комісія КЗВО 

«Рівненська медична академія», склад якої затверджується наказом ректора. 

До складу комісії входять: проректори, директори, заступники директора, 

декани, завідувачі відділень (відділень, чиї студенти подали документи про 

переведення), завідувач навчально-методичним кабінетом, соціальний 

педагог, представник юридичного відділу, інші працівники КЗВО 

«Рівненська медична академія», представник органу студентського 

самоврядування. Головою комісії, як правило, призначається проректор з 

навчальної роботи, заступником голови – проректор з практичної роботи. 

3.2. Комісія КЗВО «Рівненська медична академія» на основі рейтингу 
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успішності студентів відповідного курсу та напряму підготовки 

(спеціальності), вивчення наданих студентами документів з урахуванням 

рекомендації органу студентського самоврядування виносить рішення 

«рекомендувати (або не рекомендувати)» керівництву навчального закладу 

щодо переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.  

Вищезазначене рішення комісії приймається шляхом відкритого 

голосування, простою більшістю голосів та оформляється відповідним 

протоколом, який підписує голова та секретар комісії. 

3.3 На підставі рішення комісії КЗВО «Рівненська медична академія» та 

погодження управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної 

адміністрації щодо переведення студентів, ректор КЗВО «Рівненська 

медична академія» видає відповідний наказ.  

3.4. Стипендія студенту, якого переведено призначається відповідно до 

Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882, із змінами. 

 

4. Особливі умови 

 

4.1. При існуванні двосторонніх договорів (студент і підприємство, 

організація, установа), або трьохсторонніх договорів (студент, заклад освіти і 

підприємство, організація, установа) переведення студентів здійснюється за 

умови внесення відповідних змін до даних угод з дотриманням вимог 

чинного законодавства. 

4.2. Якщо студент, 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 державним 

замовленням, йому повертаються, за особистою заявою, кошти в розмірі, 

зменшеному на суму вартості навчання на договірній основі до моменту 

переведення. 

4.3. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному 

напрямі (спеціальності) використання вакантних місць з інших напрямів 

(спеціальностей) для переведення на державну форму навчання студентів, які 

під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу 

державного замовника, і у межах державного замовлення відповідного року. 

 

5. Прикінцеві положення 

 

 5.1. Положення вводиться в дію з 01.01.2020 та обов’язкове до 

виконання всіма працівниками і студентами навчального закладу. 

 

 


