
П О Л О Ж Е Н Н Я  

про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 

на навчання за кошти державного бюджету 

 

1. Загальні положення 

1.1  Дане Положення розроблене по Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002р. та 

«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 

закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 

15.07.1996р. 

1.2 Дане Положення установлює процедуру переведення студентів, які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету.  

 

2. Порядок переведення студентів 

2.1 Особи, які навчаються в Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара 

за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, можуть бути переведені на навчання за 

кошти державного бюджету при наявності вакантних місць державного замовлення за 

напрямком або спеціальністю, на яких вони навчаються. 

2.2 Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення здійснюється гласно, 

на конкурсній основі, як правило, до 01 жовтня та до 01 березня кожного навчального 

року за умови сплати за навчання у попередньому місяці (вересень, лютий). 

2.3 Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету 

користуються студенти, які досягли високих успіхів у навчанні, особи з числа сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, із багатодітних, 

малозабезпечених та не неповних сімей. 

2.4 Студент, який бажає перевестись на вакантне місце державного замовлення, подає 

заявку на ім’я ректора з вказаним середнім балом успішності (за 100 бальною системою 

оцінювання) за усіма попередніми семестровими контролями знань та за останній 

семестр – окремо, обґрунтуванням причини переведення та наданням документів, які 

підтверджують його соціальний статус, матеріальний стан тощо. 

2.5 Заяви щодо переведення на навчання за кошти державного бюджету складаються 

студентами власноруч, погоджується деканом факультету, завідувачем кафедрою 

(куратором академічної групи), головою Ради студентів факультету та надаються до 

навчального відділу Університету у період з 1 до 10 вересня та з 1 по 10 лютого. 

2.6 Заяви студентів, які у попередньому семестрі мали академічну заборгованість, не 

розглядаються. 



2.7 Комісія, яка визначається ректором Університету, розглядає матеріали щодо 

переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у термін до 25 вересня 

та 25 лютого. Після позитивного рішення комісії видається відповідний наказ у термін 

до 30 вересня та 28 лютого. 

2.8 Особам, які переведені на навчання за державним замовленням, відповідно до 

нормативних документів щодо стипендіального забезпечення призначається і 

виплачується стипендія за результатами попереднього семестрового контролю знань з 

наступного місяця, що настає за датою відповідного наказу про переведення студента. 

2.9 У випадку, коли за договорами про надання освітніх послуг студентам, що переведені на 

навчання за кошти державного бюджету, було сплачено за період після 01 жовтня та 01 

березня, повернення грошових коштів здійснюється на підставі заяв осіб, що 

здійснювали оплату, які подаються до рекламно-договірного відділу Університету. 
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