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1.Загальні положення

1.1. Положення розроблене у відповідності до Конституції України, Закону 
України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 
фахову передвищу освіту», Закону України «Про охорону дитинства» (стаття 19). 
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 
закладів освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України № 245 від 
15.07.1996 р., інструктивних листів Міністерства освіти і науки України ( №1/9-21 
від 21.01.2010 р., №1/9-144 від 05.03.2010 р.) та інших нормативних документів.

1.2. Зміна умов фінансування навчання здобувачів вищої освіти (надалі -  
здобувачів) Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (надалі -  
Університет), в тому числі фахового коледжу ОНУ імені І. І. Мечникова (надалі -  
коледж), що навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за 
рахунок коштів державного бюджету здійснюється з метою забезпечення 
виконання державного замовлення на підготовку фахівців. Такі зміни проводяться, 
як правило, до початку навчального семестру за наявності вільних бюджетних 
місць на відповідному курсі, спеціальності.

1.3. Зміна умов фінансування навчання здобувачів з навчання за кошти 
фізичних (юридичних) осіб на навчання за рахунок коштів державного бюджету 
здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки певної 
спеціальності за умови наявності вакантних або додаткових бюджетних місць та 
при необхідності, - за згодою замовника. Така зміна здійснюється відкрито, на 
конкурсній основі з урахуванням соціального статусу здобувачів, за обов’язкової 
участі органів студентського самоврядування / Ради молодих вчених ОНУ та 
профспілкової організації студентів і аспірантів.

1.4. У випадку відсутності вакантного бюджетного місця, для студентів, що 
відносяться до пільгових категорій, визначених законодавством України, 
Університет за заявою студента готує клопотання до Міністерства освіти та науки 
України про виділення додаткового бюджетного місця або використання вакантних 
місць з інших спеціальностей у межах державного замовлення відповідного року.

1.5. Кількість вакантних місць визначається з кожного курсу навчання за 
кожною спеціальністю як різниця між цифрою плану прийому відповідного року і 
фактичною чисельністю здобувачів, що навчається за кошти державного бюджету 
на цьому курсі.

1.6. Місця державного замовлення є вакантними в результаті відрахування з 
Університету, переведення на іншу форму навчання чи до іншого закладу вищої 
освіти здобувачів, які навчалися за кошти державного бюджету, а також в разі 
виділення Міністерством освіти і науки України додаткових місць державного 
замовлення, інші випадки.

1.7. Зміна умов фінансування навчання здобувачів з навчання за кошти 
фізичних (юридичних) осіб на навчання за рахунок коштів державного бюджету 
здійснюється в межах одного курсу підготовки відповідної спеціальності. За умови 
виключних обставин переведення на вакантні місця державного замовлення з 
інших спеціальностей підготовки відповідного курсу здійснюється тільки з дозволу 
Міністерства освіти і науки України.



1.8. Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти 
державного бюджету користуються особи, право яких на безоплатне навчання 
визначено чинним законодавством.

До таких пільгових категорій осіб, які мають право на першочергове 
переведення на вакантні бюджетні місця належать:

1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів 
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних 
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях

2) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 
військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 
особою під час виконання ним обов'язків військової служби;

3) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 
Революції Гідності;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 
загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 
службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної 
середньої освіти;

5) особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

6) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа;

7) особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та їх діти;

8) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших 
держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших 
держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території 
інших держав під час цих дій та конфліктів;

9) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, визнані 
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 
громадянами України;

10) діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;



11) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 
встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 
внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, 
які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту 
аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

12) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 
яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які 
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з 
інвалідністю І або II групи;

13) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

14) діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей);
15) діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

2. Організаційні питання зміни умов фінансування навчання

2.1. За наявності вакантних місць державного бюджету проводиться конкурс 
щодо переведення на вакантні місця.

2.2. До участі в конкурсі допускаються здобувачі, які не мають академічної 
заборгованості та заборгованості з оплати за навчання і можуть бути віднесені до 
однієї з перерахованих нижче категорій:

• студенти, яким законодавством України надано право на пільги щодо 
навчання за рахунок державного бюджету, що перераховані в п.1.8. цього 
Положення;

• здобувачі, які мають високий показник успішності навчання;
• здобувачі, які є переможцями (лауреатами) всеукраїнських, міжнародних 

олімпіад, конкурсів наукових робіт, чемпіонатів та змагань різних рівнів, творчих 
конкурсів, беруть активну участь у житті та розвитку Університету тощо.

2.3. Здобувачі, які мають право брати участь у конкурсі щодо зміни умов 
фінансування навчання, повинні подати в деканат наступні документи:

- особисту заяву на ім’я ректора Університету (у встановленій цим 
Положенням формі. Додаток 1, 2);

- копію залікової книжки за весь період навчання в Університеті для 
підтвердження виконання навчального плану;

- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (за 
наявності);

- довідку про склад сім’ї;
- довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (у разі потреби) та/або 

довідка про тимчасову непрацездатність за останні шість місяців;
- копії документів, що підтверджують навчальну, наукову, громадську роботу 

студента (медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо).
2.4. Подані до деканату документи передаються на розгляд конкурсній комісії 

факультету. До складу такої комісії входять: голова Ради -студентського 
самоврядування факультету або представник факультету у Раді молодих вчених



університету, голова профбюро студентів та аспірантів факультету, уповноважена 
особа деканатом факультету / коледжу.

Конкурсна комісія на основі рейтингу успішності здобувачів відповідного 
курсу та спеціальності, вивчення наданих здобувачами документів, а також на 
основі проведеної співбесіди з претендентами виносить рішення «клопотати перед 
Вченою радою факультету / педагогічною радою коледжу або не клопотати перед 
Вченою радою факультету / педагогічною радою коледжу» щодо зміни умов 
фінансування навчання здобувана.

2.5. Рішення приймається шляхом голосування всіх членів комісії. Рішення 
комісії оформлюється відповідним протоколом, який підписують усі члени комісії.

3. Процедура прийняття рішення про рекомендацію щодо зміни умов 
фінансування навчання

3.1. Прийняття рішення про зміну умов фінансування навчання для осіб, які 
навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за кошти державного 
бюджету належить до компетенції ректора Університету.

3.2. Прийняттю рішення передує процес розгляду заяви здобувача щодо зміни 
умов фінансування навчання, який здійснює Вчена рада факультету / педагогічна 
рада коледжу на черговому засіданні після клопотання конкурсної комісії 
факультету та погодження такої зміни умов фінансування навчання із головним 
бухгалтером, начальником планово-фінансового відділу, начальником навчального 
відділу / завідувачем відділу аспірантури та докторантури, начальником відділу 
кадрів, головою Ради студентського самоврядування / Ради молодих вчених та 
головою профспілкової організації студентів та аспірантів.

Присутність здобувачів, заяви яких щодо зміни умов фінансування навчання 
розглядаються, на засіданні Вченої ради факультету / педагогічної ради коледжу 
бажана, але не обов’язкова.

3.3. Вчена рада факультету / педагогічна рада коледжу на основі вивчення 
поданих документів здобувача відповідного курсу та спеціальності виносить 
рішення «рекомендувати або не рекомендувати» змінити форму фінансування 
навчання здобувача та надати вакантне місце для навчання за кошти державного 
бюджету.

3.4. Рішення про рекомендацію зміни форми фінансування навчання 
здобувача з навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за кошти 
державного бюджету приймається шляхом голосування на засіданні Вченої ради 
факультету / педагогічної ради коледжу.

Рішення оформлюється витягом з протоколу засідання Вченої ради 
факультету / педагогічної ради коледжу.

4. Затвердження рішення щодо зміни форми фінансування навчання

4.1. На підставі витягу з протоколу засідання Вченої ради факультету / 
педагогічної ради коледжу про рекомендацію змінити умови фінансування 
навчання ректор Університету видає наказ про зміну фінансування навчання 
здобувача з навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за кошти 
державного бюджету.



4.2. Витяг з протоколу Вченої ради факультету / педагогічної ради коледжу з 
питання зміни умов фінансування навчання, а також відповідні документи 
здобувачів є обов’язковим додатком до наказу.

4.3. Здобувачам, яким змінено форму фінансування навчання може 
призначатися стипендія (за результатами попереднього семестрового контролю) з 
першого числа місяця, що настає за датою їх зарахування, відповідно до Порядку 
призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України № 882 від 12 липня 2004 р. зі змінами.

5.1. При відсутності вакантних місць державного замовлення певної 
спеціальності, використання вакантних місць з інших спеціальностей для зміни 
умов фінансування навчання (кошти державного бюджету) здійснюється лише з 
дозволу Міністерства освіти і науки України.

5.2. При трьохсторонніх договорах (здобувач, Університет і підприємство 
(організація, установа)) зміна умов фінансування навчання здобувачів здійснюється 
за умови внесення відповідних змін до договорів про надання освітніх послуг з 
дотриманням вимог чинного законодавства.

5. Особливі умови

Положення розглянуто та схвалено на засіданні 
Вченої ради ОНУ імені 1.1. Мечникова



Додаток 1
Ректору
Одеського національного університету 
імені 1.1. Мечникова 
проф. Трубі В. І.
здобувана вищої освіти курсу
денної / вечірньої / заочної форми навчання
спеціальності___________
першого (бакалаврського) / 
другого (магістерського) освітнього рівня / 
третього (освітньо-наукового) рівня 
факультету _____________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

тел:

ЗАЯВА

Прошу змінити форму фінансування мого навчання з навчання за кошти фізичних 
(юридичних) осіб на навчання за кошти державного бюджету у зв’язку з важким 
матеріальним становищем і наявним вакантним бюджетним місцем. Необхідні документи 
додаю.

«___» _________________ 20____ р.
(підпис студента)

Додатки:
1. Довідка про склад сім’ї (оригінал та копія);
2. Довідка про доходи (усіх членів сім’ї) та/або довідка про тимчасову
непрацездатність (оригінал та копія);
3. Залікова книжка здобувача за весь період навчання у ЗВО (копія);
4. Документи, що посвідчують право на пільги (копія) (за необхідності).
5. Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету / педагогічної ради коледжу.

«ПОГОДЖЕНО»

Г олова Ради студентського
самоврядування / Голова Ради молодих 
вчених ОНУ імені 1.1. Мечникова

Голова профспілки студентів та аспірантів 
ОНУ імені 1.1. Мечникова

Начальник навчального відділу / Завідувач 
відділу аспірантури та докторантури

Головний бухгалтер



Додаток 2
Ректору
Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова 
проф. Трубі В. І.
здобувана вищої освіти курсу
денної / вечірньої / заочної форми навчання
спеціальності___________
першого (бакалаврського) / 
другого (магістерського) освітнього рівня / 
третього (освітньо-наукового) рівня 
факультету _____________

(прізвище, ім ’я, по батькові здобувана)

тел:

ЗАЯВА

Прошу змінити форму фінансування мого навчання за кошти фізичних 
(юридичних) осіб на навчання за кошти державного бюджету у зв’язку з

т т  г  • • (зазначити приналежність до відповідної пільгової категорії)*Необхідні документи додаю.

«__ » ______________ 20___ р. __________ _____
(підпис студента)

Додатки:
1. Довідка про склад сім’ї (оригінал та копія);
2. Довідка про доходи (усіх членів сім’ї) та/або довідка про тимчасову
непрацездатність (оригінал та копія);
3. Залікова книжка здобувана за весь період навчання у ЗВО (копія);
4. Документи, що посвідчують право на пільги (копія) (за необхідності).
5. Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету / педагогічної ради коледжу.

«ПОГОДЖЕНО»

Г олова Ради студентського
самоврядування / Ради молодих вчених 
ОНУ імені 1.1. Мечникова

Голова профспілки студентів та аспірантів 
ОНУ імені 1.1. Мечникова

Начальник навчального відділу / Завідувач 
відділу аспірантури та докторантури

Головний бухгалтер



Витяг з протоколу 

засідання конкурсної комісії щодо зміни умов фінансування навчання 

 факультету / коледжу

Одеса «___»___________ 2021 р.

СЛУХАЛИ: про порушення клопотання перед Вченою Радою факультету / 

педагогічною радою коледжу про рекомендацію змінити умови фінансування 

навчання з навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за 

кошти державного бюджету здобувана вищої освіти

(прізвище, ім ’я, по батькові здобувана)

 курсу,_____ освітнього рівня, спеціальності_________________________

ВИРІШИЛИ: клопотати перед Вченою Радою факультету / педагогічною 

радою коледжу про рекомендацію змінити умови фінансування навчання з 

навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за кошти 

державного бюджету здобувана вищої освіти

(прізвище, ім ’я, по батькові здобувана)

 курсу, освітнього рівня, спеціальності_________________________

Голова Ради студентського самоврядування /
Представник факультету у Раді молодих вчених ОНУ ___________

Голова профбюро студентів та аспірантів ф акультету___________

Уповноважена особа деканатом факультету / коледжу


