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1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указу Президента 

України від 29 жовтня 2014 року №835/2014 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 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» від 20.08.2014р. № 

413,  «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р., зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452,  листів Міністерства 

освіти і науки України № 1/9-21 від 21.01.2010 р. «Про переведення на 

вакантні місця державного замовлення» і  № 1/9-144 від 05.03.2010 р. «Про 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, на яких 

розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України "Про 

охорону дитинства" та інших нормативних документів, що регламентують 

питання надання додаткових бюджетних місць особам, які проживають на 

тимчасово окупованій території або переселенці з неї. 

1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у 

Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу  на договірній основі з 

оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на вакантні місця 

державного замовлення. 

1.3. Переведення студентів Дрогобицького фахового коледжу нафти і 

газу, які навчаються на договірній основі, на місця державного замовлення 

здійснюється з метою забезпечення виконання державного замовлення на 

підготовку фахівців. 



1.4. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється на 

конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки певного напряму 

(спеціальності) за умови наявності вакантних або додаткових бюджетних 

місць. 

Місця державного замовлення є вакантними: 

– в результаті відрахування з Дрогобицького фахового коледжу нафти і 

газу  студентів, які навчалися на місцях державного замовлення; 

– переведення студентів, які навчалися на місцях державного 

замовлення,  на інший напрям підготовки (спеціальність), іншу форму 

навчання або до іншого вищого навчального закладу; 

– у разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткових 

місць за державним замовленням; 

 – в інших випадках, передбачених законодавством. 

Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і 

напряму підготовки (спеціальності) як різниця між показником плану 

прийому відповідного року і фактичною чисельністю студентів, що 

навчається на місцях державного замовлення на цьому курсі з цього напряму 

підготовки (спеціальності). 

Заповнення вакантних місць державного замовлення, у разі їх 

виникнення, є обов'язковим. 

1.5. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється в межах 

одного курсу і одного напряму підготовки (спеціальності) після закінчення 

екзаменаційної сесії на конкурсній основі за умови згоди замовника. Згода 

замовника оформлюється додатковою угодою про розірвання договору про 

навчання (додаток 1). 

Переведення поза конкурсом студентів (переселенці з зони АТО, АР 

Криму), у виключних випадках, можливе за індивідуальним дозволом 

Міністерства освіти і науки України. 



1.6. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб, на місця державного замовлення може здійснюватись, як 

правило, під час літніх або зимових канікул. 

1.7. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб, на місця державного замовлення до закінчення ними 

першого курсу не дозволяється. 

1.8. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному 

напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів 

(спеціальностей) для переведення на місця державного замовлення студентів, 

які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу 

Міністерства освіти і науки України і у межах державного замовлення 

відповідного року. 

 

2.Процедура проведення конкурсу на заміщення вакантних місць 

державного замовлення 

2.1. Вакантні місця державного замовлення визначаються, як правило,  

станом на 01 січня та 01 вересня наказом директора коледжу.  

Наказом директора оголошується конкурс щодо переведення на 

вакантні місця державного замовлення та визначається термін подання 

студентами необхідних документів до розгляду конкурсній комісії. 

Підставою для наказу директора коледжу є подання  завідувачів 

відділеннями із зазначенням кількості вакантних місць державного 

замовлення за напрямами підготовки (спеціальностями) і курсами (додаток 

2). Подання погоджується з відповідальним секретарем приймальної комісії 

коледжу. 

Завідувачі відділеннями доводять наказ директора коледжу до 

студентів. 

2.2. Студенти, які мають право брати участь у конкурсі щодо 

переведення на вакантні місця державного замовлення, повинні у терміни, 

визначені наказом директора коледжу подати до конкурсної комісії 

(секретареві): особисту заяву на ім’я директора коледжу (додаток 3) та копію 



залікової книжки, завіреної в установленому порядку. У разі потреби 

студенти додають до заяви документи, які підтверджують їх соціальний 

статус, матеріальний стан тощо. Заява реєструється секретарем конкурсної 

комісії в окремому журналі (додаток 4). 

Конкурсна комісія створюється наказом директора і є постійно діючим 

органом. До складу конкурсної комісії за посадами входять: директор 

(голова), заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з 

виховної роботи та гуманітарної освіти, завідувачі відділеннями, головний 

бухгалтер, юрисконсульт, старший інспектор відділу кадрів, голова ради 

студентського самоврядування, голова профспілки студентів. 

З правом дорадчого голосу в роботі комісії можуть брати участь 

керівники груп, студенти яких претендують на переведення  на навчання за 

державним замовленням. 

2.3. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

конкурсна комісія формує рейтинг успішності студентів, які навчаються за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на відповідному курсі та 

напряму підготовки (спеціальності). Рейтинг успішності студентів 

визначається як середній бал успішності за останню екзаменаційну сесію з 

точністю до сотих. 

2.4. Конкурсна комісія на основі рейтингу успішності студентів 

відповідного курсу та напряму підготовки (спеціальності), вивчення наданих 

студентами документів, виносить в тижневий термін після закінчення 

приймання заяв рішення «рекомендувати або не рекомендувати» студента 

щодо переведення його на вакантне місце державного замовлення. 

При рівності середнього балу успішності за останню екзаменаційну 

сесію у двох або більше студентів перевага надається при переведені на місця 

державного замовлення студентам з вищим середнім балом успішності за 

попередній семестр (попередні семестри) (крім випадків передбачених 

пунктами 2.5 і 2.6 цього Положення). 

2.5. Поза конкурсом мають право на переведення на вакантні місця 

державного замовлення студенти: 



– яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" надане таке право; 

– інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), 

відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні"; 

– яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане 

таке право; 

– яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності 

шахтарської праці" надане таке право; 

– яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право; 

– члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки. 

Якщо кількість вакантних місць державного замовлення на певному 

напрямі підготовки (спеціальності) є меншою за кількість заяв студентів 

вище зазначених категорій, то переведення студентів у цьому випадку 

відбувається за конкурсом відповідно до рейтингу їх успішності.  

2.6. Першочергово мають право на переведення студенти: 

– яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане 

таке право; 

– яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні" надане таке право; 

– яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 

року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 

Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді" надане таке право. 

Право першочергового переведення на місця державного замовлення – 

це право студента на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/345-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157/2002


студентів відповідного курсу певного напряму підготовки (спеціальності) 

при однаковому з іншими студентами середнього балу успішності. 

Право першочергового переведення надається за послідовністю, 

визначеною в цьому пункті. 

 2.7. У разі відсутності студентів, що навчаються за кошти фізичних та 

юридичних осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням 

можуть претендувати також особи, які поновлюються у складі студентів. При 

цьому пріоритетним правом на поновлення на навчання на вакантні місця 

державного замовлення, користуються особи, які раніше навчалися за кошти 

державного бюджету і були відраховані за підставами, не пов’язаними з 

академічною неуспішністю, невиконанням навчального плану чи 

порушенням правил внутрішнього розпорядку коледжу. 

2.8. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця 

державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших вищих 

навчальних закладів, навчались за рахунок коштів державного бюджету і 

отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до 

Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу. 

2.9. При цьому застосовується така послідовність заповнення 

вакантних місць державного замовлення відповідного курсу відповідного 

напряму підготовки (спеціальності): 

– спочатку розглядаються заяви студентів коледжу цього курсу даного 

напряму підготовки (спеціальності), які навчаються  за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб, та виявили бажання перевестись на вакантні 

місця державного замовлення; 

– потім розглядаються заяви осіб, які поновлюються на навчання на 

цей курс даного напряму підготовки (спеціальності); 

– потім розглядаються заяви осіб, які поновлюються на навчання на 

цей курс даного напряму підготовки (спеціальності), та раніше навчались в 

коледжі і були відраховані; 

– на останньому етапі, незаповнені вакантні місця державного 

замовлення цього курсу даного напряму підготовки (спеціальності) 



заповнюються особами, що виявили бажання перевестись з іншого 

навчального закладу, або поновитись на навчання (щодо тих, які навчались 

раніше в іншому ВНЗ). 

Рейтинг успішності студентів, які поновлюються на навчання або 

переводяться з іншого навчального закладу визначається як середній бал 

успішності за останню екзаменаційну сесію відповідно до навчального плану 

відповідного напряму підготовки (спеціальності) коледжу. 

2.10. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового 

державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе 

за умови повного погашення отриманого кредиту. 

2.11.  Рішення конкурсної комісії про рекомендацію до переведення 

студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на 

місця державного замовлення  приймається шляхом відкритого голосування.  

Засідання конкурсної комісії є правомірним при участі в її засіданні не 

менше 2/3 членів комісії від затвердженого складу.  

Рекомендованим до переведення на місця державного замовлення 

вважається студент,  за якого проголосувало більше 50% присутніх членів 

конкурсної комісії. 

Рішення комісії оформлюється відповідним протоколом, який 

підписують голова та секретар комісії. 

2.12. На підставі  протоколу засідання комісії директор коледжу видає 

наказ про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб,  на вакантні місця державного замовлення. 

2.13. У випадку відсутності заяв студентів, які навчаються за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб, про переведення на наявні вакантні 

місця державного замовлення на даному напрямі підготовки (спеціальності) 

конкурсна комісія може прийняти рішення про звернення за дозволом до 

Міністерства освіти і науки України про переведення на ці місця студентів з 

інших напрямів підготовки (спеціальностей). 

2.14. Переведення студентів Дрогобицького фахового коледжу нафти і 

газу, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб,  на 



навчання за кошти державного бюджету здійснюється лише за наявності 

вакантних місць державного замовлення та за умови повної оплати за надані 

освітні послуги (в тому числі за поточний семестр до дати переведення): 

– в межах одного напряму підготовки (спеціальності) – наказом 

директора; 

– на вакантні місця з інших напрямів підготовки (спеціальності) – 

наказом директора після отримання дозволу Міністерства освіти і науки 

України на таке переведення. 

2.15. Усі заяви студентів, яких переведено на вакантні місця 

державного замовлення, разом з іншими документами, поданими в 

конкурсну комісію, підшиваються в особову справу студента. 

Заяви студентів, яким відмовлено у переведенні на вакантні місця 

державного замовлення, разом з іншими документами, поданими в 

конкурсну комісію, зберігаються в секретаря комісії до завершення 

навчального року. Після чого підлягають знищенню, про що складається 

відповідний акт. 

2.16. Особам, які переведені на місця державного замовлення, 

призначається і виплачується стипендія за результатами заліково-

екзаменаційної сесії з наступного семестру. 

2.18. Студент має право подати письмову апеляцію на рішення комісії 

щодо розгляду його заяви на переведення на вакантні місця державного 

замовлення. 

Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається секретареві комісії 

особисто студентом у вигляді заяви на ім’я голови комісії тільки у письмовій 

формі. За фізичну особу, яка не має повної дієздатності (віком до 18 років), 

заяву можуть подати її батьки або інші законні представники. 

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів студентів, не 

приймаються й не розглядаються. 

Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення результатів розгляду заяв студентів щодо переведення на місця 

державного замовлення. 



Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не 

приймаються. 

Апеляція розглядається на засіданні конкурсної комісії в присутності 

студента, як правило, не пізніше наступного дня після її подання. 

При поданні апеляції студенту в усній формі повідомляється дата, час і 

місце розгляду апеляції та студент запрошується на розгляд його апеляції. 

Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком студента, 

апеляція якого розглядається, на засідання конкурсної комісії не 

допускаються (якщо студент не має повної дієздатності (вік до 18 років),  то 

його на засіданні комісії можуть представляти батьки або інші законні 

представники). 

Результатом розгляду апеляції є прийняття конкурсною комісією 

одного з двох рішень: 

– "попереднє рішення комісії від «__» ______ 201_р. відповідає 

Положенню про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів 

фізичних(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням у 

Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу та не змінюється"; 

– "відмінити рішення комісії від «__» ______ 201_р., як таке, що не 

відповідає Положенню про переведення студентів, які навчаються за рахунок 

коштів фізичних(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням у 

Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу. Внести такі зміни до рішення 

комісії від «___» _________ 201_р.: (далі текст змін)". 

Результати апеляції оголошуються студенту відразу після закінчення 

розгляду його заяви. Студенту пропонується підписати протокол апеляційної 

комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням конкурсної 

комісії.  

У разі відсутності студента на засіданні конкурсної комісії, або якщо 

студент не погоджується з рішенням конкурсної комісії і не підписує 

протокол комісії, голова конкурсної комісії здійснює відповідний запис у 

протоколі комісії. 



2.19. Усі питання щодо переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення не врегульовані цим Положенням вирішуються на 

засіданні конкурсної комісії. Рішення комісії є остаточними. 

 

3.Порядок введення в дію 

1.Це Положення вводиться в дію після затвердження директором. 

2.Положення може бути доповнено чи змінено наказом по коледжу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до Положення про переведення 

студентів, які навчаються за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 
державним замовленням у Дрогобицькому 

 фаховому коледжі нафти і газу 
 

Д О Д А Т К О В А У Г О Д А _№ ___ 
д о Д О Г О В О Р У № ________ від "____" ___________20___ р. 

про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або 
надання додаткових освітніх послуг у Дрогобицькому фаховому коледжі 

нафти і газу 
"____" ___________20___ р. 

 

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу  в особі директора Баб’яка 

М.М., що діє на підставі Статуту ДКНГ, далі – ВИКОНАВЕЦЬ, 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи) 

 далі – ЗАМОВНИК, в особі _________________________________________ 
__________________________________________________, що діє на підставі 
__________________________________________________________________ 

(назва документа, що встановлює правоздатність юридичної особи) 
та громадянин(ка) __________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
далі – СТУДЕНТ, далі – СТОРОНИ, уклали цю Додаткову угоду до Договору 

про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або 

надання додаткових освітніх послуг у Дрогобицькому фаховому коледжі 

нафти і газу  № ________ від «____»_______ 20___ р. про таке. 

1. В зв’язку з переведенням С ТУДЕНТА на навчання на місця 

державного замовлення згідно наказу № _____ від «____»__________20___ р. 

Договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 

або надання додаткових освітніх послуг у дрогобицькому фаховому коледжі 

нафти і газу № _____ від «____»_______ 20___ р. розірвати. 

2. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання всіма 

СТОРОНАМИ, є невід’ємною частиною Договору про навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації або надання додаткових освітніх 

послуг у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу № _____ від 

«____»_______ 20___ р.. 



3. Додаткова угода укладається й підписується у 3 (трьох) примірниках, 

що мають однакову юридичну силу, і по одному екземпляру знаходиться у 

ЗАМОВНИКА, ВИКОНАВЦЯ І СТУДЕНТА. 
 
4. РЕКВІЗИТИ 
«ВИКОНАВЕЦЬ» 
82100, м. Дрогобич, 
Львівська область, 
Вул.Грушевського, 57 
Банк отримувача: 
УДКСУ Львівської 
області 
МФО 825014 
р/р 31252215108912 
ЗКПО 00146896 
КОД платного 
навчання 25 010 100 
 

«ЗАМОВНИК» 
Юридична особа: 
Адреса_____________________ 
___________________________ 
р/р_________________________ 
Інд. податковий 
№_____________ 
№ св-ва платника податків 
___________________________ 
Тел. 
________________________ 
Фізична особа: 
Адреса_____________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Паспортні дані ______________ 
___________________________ 
Тел. 
________________________ 
Ідентифікаційний код 
___________________________ 
 

«СТУДЕНТ» 
Адреса________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Тел._______________________ 
___________________________ 
Ідентифікаційний номер 
______________________ 
 

 
5. ПІДПИСИ СТОРІН 
«ВИКОНАВЕЦЬ» 
Директор 
____________М.М. 
Баб’як 
М.П. 
 

«ЗАМОВНИК» 
ЮРИДИЧНА ОСОБА 
Керівник 
_____________________________ 
М.П. 
ФІЗИЧНА ОСОБА 
_____________________________ 
______ 
(Підпис) (Ініціали, прізвище) 
 

«СТУДЕНТ» 
______________________ 
(П.І.Б.) 
______________________ 
(підпис) 
За фізичну особу, яка не 
має повної дієздатності 
(віком до 18 років), договір 
підписують її батьки або 
інші законні представники 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до Положення про переведення 

студентів, які навчаються за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 
державним замовленням у Дрогобицькому 

 фаховому коледжі нафти і газу 
 
 
 
 

Директорові Дрогобицького фахового 
коледжу нафти і газу 
Баб’яку М.М. 
Завідувача відділення ______________ 
_________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

 
 

Подання 
Доводжу до Вашого відома інформацію про наявність вакантних місць 

державного замовлення на напрямках підготовки (спеціальностях) відділення 
станом на «___» ______________ 201_ р.: 
 

Денна/заочна форма навчання 
 
Назва напряму 

підготовки 
(спеціальності) 

Кількість вакантних місць 
 

1-курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

     
     
     
     
     
     
 
 
_________                                                                                                _________________ 
      дата                                                                                                                   підпис завідувача 
 
Погоджено: 
Відповідальний секретар приймальної комісії _______________________ 
                                                                                                           підпис 
_________ 
   дата 

 



Додаток 3 
до Положення про переведення 

студентів, які навчаються за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 
державним замовленням у Дрогобицькому 

 фаховому коледжі нафти і газу 
 

 

Відмовити у зв`язку з відсутністю  
вакантних місць___________________ 
                                     (дата, підпис) 

 
 
 
Перевести ________________________ 
                                                 (дата, підпис) 

 

Директорові Дрогобицького фахового 
коледжу нафти і газу 
Бабяку М.М. 
студента (ки)  __________курсу 
відділення_____________________________
______________________________________    
академічна група  ______________________ 
_____________________________________ 

(прізвище, ім`я, по батькові у родовому відмінку) 

З а я в а 
 Прошу  перевести мене  з навчання на договірній основі за кошти 
фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням за 
рахунок вакантних місць державного замовлення та змінити джерело 
фінансування – за кошти державного бюджету.  

До заяви додаю: 
1. Копію залікової книжки 
2.___________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________ 

 
_________       _________________ 

      (дата)             ( підпис студента)  

Заборгованість плати за навчання: 
_____________________________________________________________________________ 

(відсутня або вказати суму заборгованості) 

 __________       _______________________   
      (дата)              ( підпис головного бухгалтера)  

Довідка завідувача відділення 

1. Про наявність вакантних місць    _________________________________ 
2. Середній бал успішності за останню екзаменаційну сесію 

 
_________       __________________________ 

      (дата)              ( підпис завідувача відділення)  

 

Згода замовника на зміну форми фінансування: ____________________                           
_________           ___________________________               

      (дата)              ( підпис)  



Додаток 4 
до Положення про переведення 

студентів, які навчаються за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 
державним замовленням у Дрогобицькому 

 фаховому коледжі нафти і газу 
 
 

Міністерство освіти і науки України 

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу 

 

 

 

К Н И Г А 

реєстрації заяв студентів на переведення з навчання на договірній основі за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення 

 

Книгу розпочато «____» __________________ 20__ р. 

 

Книгу закінчено «____» __________________ 20__ р. 

 



№ 
з/п 

П.І.Б. 
студента 

Відділення Група 

С
пе

ці
ал

ьн
іс

ть
 /н

ап
ря

м 
пі

дг
от

ов
ки

 

Дата 
подання 

документа 

Перелік 
поданих 

документів 

П.І.Б. 
працівника, 

який 
прийняв 

документи 

Підпис 
працівника, 

який 
прийняв 

документи 

Рішення 
конкурсної 

комісії 
рекомендувати 

/не 
рекомендувати 

Дата 
рішення 

комісії № 
протоколу 

№ наказу 
та дата 

Примітка 
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