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метою забезпечення виконання державного замовлення на підготовку
фахівців.
1.4. Переведення здобувачів вищої освіти з навчання на договірній
основі на місця державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і
одної спеціальності після закінчення екзаменаційної сесії з наступного
навчального семестру на конкурсній основі за умови згоди замовника.
1.5. Переведення студентів і аспірантів з навчання на договірній основі
на місця державного замовлення до закінчення ними першого курсу не
дозволяється.
1.6. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній
спеціальності, використання вакантних міст, з спеціальностей для
переведення на безоплатне навчання здобувачів вищої освіти, які під час
навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства
освіти і науки України і у межах державного замовлення відповідного року.
2. Порядок та умови переведення
2.1. Вакантні місця державного замовлення визначаються двічі на рік
станом на 01 число наступного місяця після закінчення зимової заліковоекзаменаційної сесії та до 01 вересня.
2.2. Особи, які навчаються в Академії за рахунок коштів юридичних чи
фізичних осіб протягом більше 1-го року, не порушують дисципліну, беруть
активну участь у громадській роботі, можуть бути за поданням відповідного
інституту на конкурсній основі переведені з договірної форми навчання на
місця державного замовлення, за умови наявності вакантних бюджетних
місць (в межах ліцензованого обсягу підготовки) при обов'язковій участі
органів студентського самоврядування (для студентів денної форми
навчання) та обов’язковій участі радою молодих вчених, аспірантів та
здобувачів (для аспірантів денної форми навчання). Переведення до складу
здобувачів вищої освіти на місця державного замовлення здійснюється, як
правило, під час канікул (за особисто написаною заявою за зразком, поданим
у додатку 1).
2.3. Після повідомлення здобувачів вищої освіти про наявність
вакантних місць державного замовлення зацікавлені особи, які навчаються за
договірною формою навчання, у десятиденний термін повинні подати до
дирекції інституту, відділу аспірантури та докторантури заяву за зразком,
поданим у додатку 1.
До заяви для обґрунтування підстав для переведення здобувача вищої
освіти додаються такі документи:
− довідка про склад сім’ї;
− довідка про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї;
− довідка про відсутність боргів за надання освітніх послуг;
− інші документи, які надають переважне право при переведенні;
− витяг з навчальної картки студента за останні два семестри або

подання завідувача аспірантури і докторантури про виконання
індивідуального плану аспіранта.
− копія документів, що дають право на отримання соціальних пільг
(якщо таке право є);
Директор відповідного інституту додає до цих документів:
− протокол засідання стипендіальної комісії Інституту із зазначенням
середнього балу навчання здобувача вищої освіти;
− порівняльну таблицю із зазначенням середнього балу навчання всіх
претендентів на переведення на навчання на місце державного замовлення.
За умови рівного середнього балу успішності переваги надаються
здобувачам вищої освіти, які беруть активну участь в науковій, навчальній та
громадській роботі Інституту та Академії: є переможцями олімпіад,
конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають наукові статті,
доповіді.
2.4. Стипендіальні комісії Інститутів вносять кандидатури здобувачів
вищої освіти на розгляд Стипендіальної комісії Академії для прийняття
остаточного рішення щодо переведення здобувачів вищої освіти на вакантні
місця державного замовлення. Рішення Комісії про рекомендацію до
переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі, на
бюджетні місця приймається шляхом відкритого голосування та
оформлюються протоколом. При рівних голосах переважне право має голос
голови Стипендіальної комісії Академії.
2.5. У випадку позитивного рішення про переведення з договірної
форми навчання на місця державного замовлення видається наказ про
зупинення дії Договору відповідного здобувача вищої освіти про надання
йому платних освітніх послуг.
2.6. При переведенні здобувачів вищої освіти з договірної форми
навчання на місця державного замовлення враховуються пільги, передбачені
законодавством України.
2.7. Особи, які навчались за рахунок коштів державного бюджету, при
переведенні користуються пріоритетним правом на місця державного
замовлення за умови наявності таких вакантних місць. При їх відсутності
вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на
навчання з оплатою з інших джерел фінансування.
2.8. Особи, які навчались в державному закладі вищої освіти за рахунок
коштів фізичних чи юридичних осіб, можуть бути переведені на навчання на
таких самих умовах до Академії за умови наявності вакантних місць
ліцензованого обсягу. Переведення таких осіб на вакантні місця державного
замовлення може здійснюватися на конкурсній основі.
2.9. Особи, які навчались в акредитованому приватному закладі вищої
освіти, можуть бути переведені до Академії на умовах, що передбачені для
осіб, які навчаються в державному закладі вищої освіти за договором, а
також за конкурсом на вільні місця за державним замовленням.

3. Переведення поза конкурсом
3.1. Право на переведення поза конкурсом на навчання за кошти
державного бюджету шляхом перерозподілу наявних обсягів державного
замовлення мають такі категорії здобувачів вищої освіти:
1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також
студенти Академії, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися
без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту»;
2) 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 (до закінчення навчання у такому закладі,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44
Закону України «Про вищу освіту»;
3) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів,
а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону
України «Про вищу освіту»;
4) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до
закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними
23років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;
5) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення
навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),
відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».
3.2. Для переведення на навчання за кошти державного бюджету
здобувачі вищої освіти подають заяву про переведення на навчання за кошти
державного бюджету та документи, які підтверджують право на пільгу.

Додаток 1
Ректору Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв
проф. В.Г. Чернецю
студента(ки) аспіранта(ки) ___курсу__групи
Інституту _____________________________
денної (заочної) форми навчання
спеціальності __________________________
_____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Заява
Прошу перевести мене з договірної форми навчання на місце
державного замовлення у зв’язку з наявністю вакантного місця за
спеціальністю ______________________________________________________
денної (заочної) форми навчання в Інституті ____________________________
До заяви додаю наступні документи:
1) довідка про склад сім’ї;
2) довідка про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї;
3) довідка про відсутність боргів за надання освітніх послуг;
4) витяг з навчальної картки студента за останні два семестри або
подання завідувача аспірантури і докторантури про виконання
індивідуального плану аспіранта;
5) копія документів, що дають право на отримання соціальних пільг
(якщо таке право є).
З Положення про порядок відрахування, переведення, поновлення,
надання академічної відпустки та права на повторне навчання здобувачів
вищої освіти у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв та
Положенням про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні
місця державного замовлення у Національній академії керівних кадрів
культури і мистецтв ознайомлений (на).
______________
дата

ПОГОДЖЕНО: (для студентів)
_________________ Директор інституту
_________________ Начальник НМВ
_________________ Голова Студентського самоврядування
_________________ Перший проректор
ПОГОДЖЕНО: (для аспірантів)
_________________ Завідувач докторантури та аспірантури
_________________ Начальник НМВ
_________________ Голова ради молодих вчених аспірантів та здобувачів
_________________ Перший проректор

__________
підпис

