
ПОЛОЖЕННЯ 

про переведення студентів з навчання за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб (контрактна форма навчання) 

на навчання за рахунок коштів державного бюджету 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Дане Положення розроблене на підставі «Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. 

№ 245 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 

427/1452), з врахуванням вимог, «Положення про академічні відпустки та 

повторне навчання у вищих навчальних закладах освіти», затвердженого 

спільним наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 6.06.1996 р. за № 191/153 (зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24.06.1996 р. за № 325/1350), листа Міністерства освіти і 

науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» 

№1/9 – 21 від 21 січня 2010 року.  

1.2. Переведення студентів Луганської державної академії культури і мистецтв 

(ЛДАКМ) з форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (далі – 

контрактна форма навчання) на навчання за кошти державного бюджету (далі 

– бюджетна форма навчання) здійснюється на конкурсній основі наказом 

ректора на підставі рішення конкурсної комісії Коледжу/Академії.  

1.3. Переведення студентів із контрактної форми навчання на бюджетну 

здійснюється, як правило, після закінчення ними першого курсу. 

1.4. Переведення студентів із контрактної форми навчання на бюджетну, що 

навчаються на першому курсі,  не дозволяється. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРВЕДЕННЯ 

2.1. Переведення студентів, що навчаються за договором (контрактом) на 

бюджетну форму навчання можливе: 

– за наявності вільних бюджетних місць; 

– для студентів другого курсу – по рейтингу успішності за останні 2 семестри; 

–  за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах одного 

напряму навчання; 

2.2. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного 

замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом 



успішності студентів, із урахуванням їх соціального статусу. За інших 

однакових умов до уваги береться участь студента у творчій та науковій 

роботі, у громадському житті, притому на першочергове переведення на 

навчання за кошти державного бюджету претендують студенти, право яких на 

навчання за державним замовленням визначено відповідними  Законами 

України, Указами Президента України та урядовими рішеннями. Переведення 

студентів, які під час навчання в набули таке право, може здійснюватися на 

позаконкурсній основі. 

2.3. Кількість вакантних місць визначається з кожного курсу  з спеціальності 

як різниця між цифрою плану прийому відповідного року і фактичною 

чисельністю студентів, що навчається за рахунок бюджету на цьому курсі. 

2.4. Інформація про вакантні місця державного замовлення доводяться до 

відома студентів даного курсу та спеціальності навчальною частиною 

Коледжу/Академії. 

2.5. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми навчання на 

бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до засідання стипендіальної комісії, на 

якій буде розглядатися відповідне питання подає завідуючому відділення  такі 

документи: 

– заяву на ім’я ректора (заява засвідчується підписом завідуючого 

відділенням/ завідувача кафедри на якій навчається студент); 

– копію індивідуального навчального плану (залікової книжки); 

– характеристику з рекомендацією/не рекомендацією про переведення, 

підписану куратором академічної групи, у якій навчається студент та головою 

студентської ради ( у характеристиці має бути вказаний рейтинг студента); 

– документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним 

законодавством (якщо такі є). 

Визначальним критерієм переведення є рейтинг успішності студента. 

2.6. Рішення про переведення приймається конкурсною комісією 

Коледжу/Академії. 

2.7. Комісія приймає рішення про рекомендацію щодо переведення з 

контрактної форми навчання на навчання за кошти державного бюджету, яке 

затверджується протоколом. Протокол разом з поданням та пакетом 

документів за візою навчального відділу подається на розгляд ректору. 

2.8. Рішення комісії вводиться в дію наказом ректора Академії. 

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. Призначення стипендії здійснюється згідно з Положенням про 

призначення і виплати стипендій студентам Луганської державної академії 

культури і мистецтв. 

2.11. Переведення на безоплатне навчання студентів, які під час навчання 

отримали таке право при відсутності вакантних бюджетних місць на даній 

спеціальності може здійснюватися у виняткових випадках за рахунок 

перерозподілу вакансій між спеціальностями за умови отримання дозволу 

Міністерства культури України.  

 

 


