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1. Загальні положення 

 
1.1. Положення про переведення студентів Державного вищого 

навчального закладу  «Київський національний університет будівництва і 

архітектури» які навчаються за договорами з повним відшкодуванням витрат на 

навчання, на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного 

бюджету (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245) і подальшими 

нормативними актами. 

1.2. Положення визначає порядок і умови переходу з платної на 

бюджетну основу студентів денної і заочної форм навчання, які одержують 

вищу освіту вперше. 

Дане Положення не розповсюджується на іноземних студентів. 

   1.3. Переведення студентів із платної форми навчання на бюджетну може 

здійснюватись не раніше ніж після закінчення ними першого курсу.  

1.4. Кількість місць для переведення, що фінансуються за рахунок 



коштів державного бюджету, визначається різницею між контрольними 

цифрами відповідного року прийому і фактичною кількістю студентів, що 

навчаються по напряму підготовки або спеціальності на відповідному курсі. 

 

2. Організаційні питання 
 

2.1. Переведення студентів, які навчаються за договорами на надання 

платних освітніх послуг, на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, допускається не раніше ніж після закінчення ними 

першого курсу за наявності вакансій на відповідному курсі, за умови здачі 

останньої екзаменаційної сесії з середньою успішністю не нижче ніж на 

"добре", і виконання всіх умов договору про платне навчання. 

2.2. Переведення здійснюється, як правило, в період першого місяця 

кожного семестру. 

2.3. Переведення здійснюється гласно на конкурсній основі: у випадку, 

якщо число претендентів перейти з платного навчання на бюджетне перевищує 

число наявних вакансій, пріоритетним правом переведення користуються 

студенти, що мають більш високий рейтинг по результатам складання 

останньої екзаменаційної сесії. При переведенні може враховуватися соціальне 

і матеріальне положення студентів. 

2.4. Переведенню поза конкурсом, за умови успішної здачі іспитів і 

заліків, за наявності вакансій, підлягають студенти, право яких на безоплатне 

навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента 

України та Урядовими рішеннями. 

2.5. Не підлягають переведенню на бюджетну основу навчання студенти, 

що мають академічні заборгованості і дисциплінарні стягнення за порушення 

Правил внутрішнього розпорядку Університету. 

2.6. Переведення студентів на бюджетну основу навчання здійснюється за 

клопотанням декана факультету. Для цього деканат у визначені строки 

інформує студентів про наявність вакантних місць на бюджетній формі 

навчання, про умови переведення на неї, та розпорядженням по факультету  

оголошує конкурс. 



2.7. Студент, який претендує на переведення з платної форми навчання на 

бюджетну, на протязі тижня після оголошення конкурсу має подати в деканат 

факультету наступні документи: 

- заяву на ім'я ректора встановленого зразка. Заява засвідчується підписом  

декана факультету, на якому навчається студент. 

- копію індивідуального навчального плану (залікової книжки); 

- довідку з місця роботи із зазначенням стажу роботи (для студентів 

заочної форми навчання); 

- документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним 

законодавством (якщо такі є); 

- копії свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків) (для студентів, які 

стали сиротами після вступу до університету); 

- інші документи необхідні для прийняття конкурсною комісією 

обґрунтованих рішень. 

2.8. Питання про переведення студента з платної форми навчання на 

бюджетну розглядається у вересні і в лютому, за документами отриманими від 

деканатів, конкурсною комісією у складі: проректора, деканів факультетів, 

голови студентського профкому університету, голови студентської ради 

самоврядування університету, секретаря. 

2.9 Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного 

кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови 

повного погашення отриманого кредиту. 

2.10. Конкурсна комісія приймає рішення про рекомендацію щодо 

переведення з платної форми навчання на навчання за кошти державного 

бюджету, яке оформлюється протоколом. Витяг із протоколу засідання 

конкурсної комісії затверджується ректором і вводиться в дію наказом по 

Університету. 

2.11. Інформація про переведення на бюджетну основу навчання 

оприлюднюється. 

2.12. Студентам, переведеним на бюджетну основу навчання, 

призначаються стипендії в установленому порядку. 


