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Положення 

про порядок переведення 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 Східноєвропейському національному університеті 
імені Лесі Українки Положення розроблене відповідно до Конституції 
України, Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261 

  
1. Загальні засади  
1.1. Це Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у 

Східноєвропейському 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. Переведення аспірантів Університету, які навчаються за договором 
за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням 
здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки 
з спеціальності за умови наявності вакантних або додаткових бюджетних 
місць. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті 
відрахування з Університету аспіранта, який навчався на державній формі, 
або переведення його на іншу форму навчання чи до іншого вищого 
навчального закладу, а також у разі виділення Міністерством освіти і науки 
України додаткового державного місця, інших випадках. Переведення 
аспірантів Університету, які навчаються за договором за кошти фізичних 
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням здійснюється в 
межах одного курсу, однієї спеціальності, форми навчання. Переведення 
аспірантів Університету, які навчаються за договором за кошти фізичних 
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням на першому курсі 
здійснюється після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.  

1.3. Під час переведення аспірантів Університету, які навчаються за 
договором за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним 
замовленням враховуються виконання індивідуальної освітньо-наукової 
програми та наукові здобутки. Переважне право на переведення на навчання 
за державним замовленням надається аспірантові Університету, котрий має 
найвищий рейтинг успішності. 

  



2. Оформлення документів  
2.1. За наявності вакантних місць державного замовлення відділ 

аспірантури та докторантури повідомляє аспірантів відповідних курсів і 
спеціальностей, які навчаються за договором за кошти фізичних (юридичних) 
осіб та виводить їх рейтинг успішності.  

2.2 За погодженням з органом студентського самоврядування 
Університету приймаються рішення про переведення осіб, які навчаються в 
Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 
державним замовленням. На підставі рейтингу успішності аспірантів та з 
урахуванням інших обставин (матеріальне становище, тощо) орган 
студентського самоврядування рекомендує кандидатуру аспіранта для 
переведення, про що приймає рішення, та подає у відділ аспірантури та 
докторантури відповідний протокол зборів аспірантів з відповідної 
спеціальності, де навчається претендент на переведення, за підписом 
студентського декана та секретаря зборів.  

2.3. Відділ аспірантури, враховуючи рейтинг успішності аспірантів, 
рекомендації органу студентського самоврядування університету, інші 
обставини, приймає рішення про переведення аспіранта. Аспірант, стосовно 
якого прийнято рішення про переведення з навчання за договором за кошти 
фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням, подає 
заяву на ім’я ректора (Додаток А.)  

2.4. При переведенні на державну форму навчання, на конкурсній 
основі згідно рейтингу успішності, до заяви додаються:  

- рейтинг успішності аспіранта;  
- рішення органу студентського самоврядування студентів 

університету;  
- витяг з протоколу засідання кафедри;  
- за умови однакового рейтингу інші документи, які надають переважне 

право при переведенні на навчання за державним замовленням (копії 
публікацій, патентів, грамот та відзнак з наукових заходів, тощо).   

2.5. Заява візується науковим керівником, завідувачем кафедри, 
планово-фінансовим відділом про відсутність заборгованості в оплаті за 
навчання, юридичним відділом та подається у відділ аспірантури та 
докторантури. На підставі заяви та поданих документів відділ аспірантури та 
докторантури готує подання на розгляд наукової ради університету.  

2.6. До 15-го числа поточного місяця пакет документів подається на 
розгляд наукової ради університету.   

2.7. Рішення про переведення осіб із платного навчання на державне 
приймається науковою радою університету та затверджується рішенням 
вченої ради Університету.  

2.8. Рішення про переведення аспірантів, які навчаються за договором 
за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням 
та зміну джерела фінансування приймається через голосування всіх членів 
наукової ради простою більшістю голосів й оформляється протоколом.  



2.9. На основі рішення вченої ради Університету ректор видає наказ 
про переведення аспірантів із платного навчання на вакантні місця 
державного замовлення.  

2.10. Усі суперечливі питання, що виникають із приводу переведення 
аспірантів, які навчаються за договором за кошти фізичних (юридичних) 
осіб, на навчання за державним замовленням, розглядаються та вирішуються 
науковою радою.  

  
  



Додаток А  
Зразок заяви про переведення на навчання за державним замовленням  

  
Ректорові  
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки   
проф. ___________________________ 
аспіранта(ки) _____ курсу, 
спеціальності _____________________  
денної, вечірньої, заочної платної 
форми навчання 
_________________________________ 

(прізвище) 

_________________________________ 
(ім’я, по батькові) 

Адреса:  Номер контактного телефону:  
  

Заява 
 

Прошу перевести мене з навчання за договором за кошти фізичних 
(юридичних) осіб на навчання за державним замовленням за рахунок 
вакантних місць та змінити джерело фінансування – за кошти Державного 
бюджету.  

 
(дата) (підпис)  
 
До заяви додаються:  
- рейтинг успішності аспіранта (документи, що підтверджують 

переважне право);  
- рішення органу студентського самоврядування університету;  
- витяг з протоколу засідання кафедри;  
- угода про підготовку фахівця;  
- документи які засвідчують наукові здобутки. 

 
 Заява має бути завізована:  

- науковим керівником;  
- планово-фінансовим відділом (головний корпус, кабінет № 113);  
- юридичним відділом (головний корпус, кабінет № 117).    
 
  
  

  



Додаток Б 
 Зразок службового подання про переведення аспіранта на навчання за 

державним замовленням  
  
Ректорові  
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки   
проф. 
__________________________________  

  
 

Службове подання 
 

 
Прошу перевести з навчання за договором за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на навчання за державним замовленням аспіранта 
(ку)______ курсу, спеціальності «_______________» денної, вечірньої, 
заочної форми навчання ___________________________________________ 

(ПІП аспіранта(ки)) 

_______________________________________________________________та 
змінити джерело фінансування – за  кошти Державного бюджету.   

Вакантне місце державного замовлення з’явилось у результаті 
відрахування (переведення) (наказ №___від «___»_____20___ р.)  
_________________________________________________________________.  

(ПІП аспіранта(ки)) 
 
Завідувач відділу аспірантури та докторантури   (підпис)     

 
 
 Дата        

 


