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«ЗАТВЕРДЖУЮ»__________ 

Ректор проф. Анатолій ЦЬОСЬ 

«___» ____________ 2020 року  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок зміни джерела фінансування осіб, які навчаються на договірній основі  

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

підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти Державного 

бюджету у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 

 

Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу 

освіту», «Про освіту», наказу Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р. «Про 

затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів освіти». 

 

1. Загальні засади 

1.1. Це Положення регулює порядок зміни джерела фінансування осіб, які навчаються у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі – Університет) на 

договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, 

відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб (далі – платна форма 

навчання), на навчання, яке фінансується з Державного бюджету (далі – державна форма 

навчання). 

1.2. Зміна джерела фінансування студентів Університету, які навчаються за договором 

про надання освітніх послуг за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним 

замовленням здійснюється на конкурсній основі, з урахуванням пільг, встановлених 

законодавством, у межах ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальності (освітньо-

професійної програми) за умови наявності вакантних або додаткових бюджетних місць. 

Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті відрахування з 

Університету студента, який навчався на державній формі, або переведення його на іншу форму 

навчання чи до іншого закладу вищої освіти, у разі виділення Міністерством освіти і науки 

України додаткового державного місця та в інших випадках. 

Зміна джерела фінансування студентів Університету, які навчаються за договором про 

надання освітніх послуг за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним 

замовленням здійснюється в межах одного курсу, однієї спеціальності (освітньо-професійної 

програми), форми навчання. 

Зміна джерела фінансування студентів Університету, які навчаються на платній формі 

навчання, на навчання за державним замовленням на першому курсі здійснюється після 

закінчення заліково-екзаменаційної сесії за погодженням із Міністерством освіти і науки 

України. 

1.2. Під час зміни джерела фінансування студентів Університету, які навчаються на 

платній формі, на навчання за державним замовленням враховуються пільги, передбачені 

Законами України для:  

 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб з їх числа, а також 

особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; 

 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
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 осіб з інвалідністю І-ІІ групи, дітей з інвалідністю до 18 років; 

 осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових 

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

війни, гарантії їх соціального захисту» та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції під час її проведення, під час 

безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та під час 

здійснення зазначених заходів, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту; 

  дітей, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, дітей, які проживають у 

населених пунктах на лінії зіткнення; 

 шахтарі, діти шахтарів; 

 інших осіб, пільги для яких визначені чинним законодавством. 

1.3. У разі відсутності студентів Університету, які навчаються на платній формі, які мають 

пільги, передбачені законами України, переважне право на зміну джерела фінансування надається 

студентові Університету, котрий має найвищий рейтинг успішності. 

 

2. Оформлення документів 

2.1. За наявності вакантних місць державного замовлення деканат факультету (інституту) 

повідомляє студентів відповідних курсів і освітньо-професійних програм, які навчаються на 

платній формі, та виводить рейтинг успішності студентів. 

2.2 За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються 

рішення про зміну джерела фінансування осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням. На підставі рейтингу 

успішності студентів та з урахуванням інших обставин (матеріальне становище, пільги тощо) 

орган студентського самоврядування факультету (інституту) рекомендує кандидатуру студента 

для зміни джерела фінансування, про що приймає рішення та подає в деканат відповідний 

протокол зборів студентів групи факультету (інституту), де навчається претендент на зміну 

джерела фінансування, за підписом студентського декана і секретаря зборів. 

2.3 Деканат факультету (інституту), враховуючи рейтинг успішності студентів, 

рекомендації органу студентського самоврядування факультету (інституту), інші обставини, 

приймає рішення про зміну джерела фінансування студента. Студент, стосовно якого прийняте 

рішення деканатом факультету (інституту) про зміну джерела фінансування з навчання за 

договором про надання освітніх послуг за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за 

державним замовленням, подає заяву на ім’я ректора про зміну джерела фінансування. 

(Додаток А. Зразок заяви про зміну джерела фінансування на навчання за державним 

замовленням). 

2.4. При зміні джерела фінансування на конкурсній основі згідно з рейтингом успішності 

до заяви додаються:  

 рейтинг успішності студентів;  
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 документи, що підтверджують наявність пільги (для студентів, що переводяться за 

пільгами встановленими законом); 

 рішення органу студентського самоврядування студентів факультету (інституту); 

 витяг з протоколу засідання деканату (вченої ради) факультету (інституту); 

 копія індивідуального навчального плану (залікової книжки) студента, завірена 

методистом (диспетчером) факультету (інституту); 

 оригінал документа про повну загальну середню освіту (у разі відсутності його в 

особовій справі студента); 

 за умови однакового рейтингу інші документи, які надають переважне право при зміні 

джерела фінансування на навчання за державним замовленням (довідка про склад сім’ї, довідка 

про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї, про участь у громадській діяльності, тощо). 

2.5. Заява візується деканом (директором) факультету (інституту), юридичним відділом 

про дотримання визначених умов при зміні джерела фінансування, планово-фінансовим 

відділом про відсутність заборгованості в оплаті за навчання, відділом кадрів про наявність в 

особовій справі оригіналу документа про повну загальну середню освіту, навчальним відділом. 

На підставі заяви та поданих документів декан (директор) факультету (інституту) готує 

службове подання про зміну джерела фінансування. 

(Додаток Б. Зразок службового подання про зміну джерела фінансування студента на 

навчання за державним замовленням). 

2.6. До 15-го числа поточного місяця (або за потребою) пакет документів подається на 

розгляд комісії з зміни джерела фінансування студентів, які навчаються за договором за кошти 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням (далі – Комісія). 

 

3. Розгляд документів Комісією та прийняття рішення про зміну джерела фінансування 

3.1. Рішення про зміну джерела фінансування осіб із платної форми навчання на 

державну форму навчання приймається Комісією. 

3.2. До складу Комісії входять проректор з навчальної роботи та рекрутації, який є 

головою Комісії, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, начальник 

навчального відділу, декани (директори) факультетів (інститутів), студентам яких змінюють 

джерело фінансування.  

3.3. Рішення про зміну джерела фінансування студентів, які навчаються за договором 

про надання освітніх послуг за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним 

замовленням та зміну джерела фінансування приймається через голосування всіх членів Комісії 

простою більшістю голосів й оформляється протоколом, який підписують усі члени Комісії. 

4. Затвердження рішення Комісії та видання наказу 

4.1. На основі рішення Комісії ректор Університету видає наказ про зміну джерела 

фінансування студентів із платної форми навчання на вакантні місця державного замовлення. 

4.2. Усі суперечливі питання, що виникають із приводу зміни джерела фінансування 

студентів, які навчаються за договором про надання освітніх послуг за кошти фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням, розглядаються та вирішуються 

Комісією. 

Схвалено Вченою радою  

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Протокол №10 від 28 серпня  2020 р. 
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Погоджено: 

Проректор з навчальної роботи та рекрутації                    проф.  Ю. В. Громик  

 

Начальник юридичного відділу                                          д.ю.н. С. В. Книш 

 

Начальник відділу кадрів                                                     к.ю.н. Н. О. Чечель 

 

Начальник планово-фінансового відділу                            В. А. Марчук 

 

Начальник навчального відділу                                           доц. Л. О. Заєць  
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Додаток А. Зразок заяви про зміну джерела фінансування  

Ректору Волинського національного університету 

імені Лесі Українки  

проф. Цьосю А. В. 

студента(ки) ______  курс _____ групи 

____________________________________ 

факультету (інституту) 

_____________________________________ 

 (спеціальності) 

______________________________________ 

(освітньо-професійної програми) 

_____________________________________ 

денної (заочної)  форми навчання 

______________________________________ 

(за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб)  

______________________________________ 

рівня вищої освіти бакалавр (магістр)  

_____________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

Адреса:  

Номер контактного телефону: 

Заява 

Прошу змінити мені джерело фінансування з навчання за договором про надання 

освітніх послуг за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням за 

рахунок вакантних місць.  

 

(дата) (підпис) 

До заяви додаються: 

 рейтинг успішності студентів (документи, що підтверджують переважне право); 

 за наявності – документи, що підтверджують наявність пільги (для студентів, яким 

змінюють джерело фінансування за пільгами, встановленими законом); 

 рішення органу студентського самоврядування студентів факультету (інституту); 

 витяг з протоколу засідання деканату (вченої ради) факультету (інституту); 

 завірена методистом (диспетчером) копія індивідуального навчального плану (залікової 

книжки) студента; 

 оригінал документа про повну загальну середню освіту (у разі його відсутності в особовій 

справі). 

     Заява має бути завізована: 

 керівником факультету (інституту); 

 відділом кадрів (головний корпус, кабінет №125); 

 планово-фінансовим відділом (головний корпус, кабінет №113); 

 юридичним відділом (головний корпус, кабінет №117). 
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Додаток Б 

Зразок службового подання про зміну джерела фінансування студента на навчання за 

державним замовленням 

 

 Ректорові Волинського національного 

університету імені Лесі Українки  

               проф. А. В. Цьосю 

 

 

Службове подання 

 Прошу змінити джерело фінансування з навчання за договором за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на навчання за державним замовленням студента (ку) _____ курсу, ___  групи  

спеціальності ______________________________________________________, освітньо-

професійної програми __________________________________________________ денної 

(заочної) форми навчання 

__________________________________________________________________________________. 

(ПІП студента (ки)) 

 Вакантне місце державного замовлення з’явилось у результаті відрахування 

(переведення) __________________________________________________ (ПІП студента (ки)) 

(Наказ №___від «___»_____20___ р.) 

 

  

 

Дата    Декан факультету (інституту)           (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




