Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

про переведення студентів Державного вищого навчального закладу
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», які навчаються за
державним замовленням, на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб
1. Загальні положення
1.1. Це положення регулює питання переведення студентів Державного вищого
навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
(далі - ДВНЗ ПДАБтаА), які навчаються за державним замовленням, на навчання за
кошти фізичних або юридичних осіб на підставі укладених договорів.
1.2. Переведення студентів ДВНЗ ПДАБтаА, які навчаються за державним замовленням,
на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на підставі укладених
договорів здійснюється за власним бажанням студентів за їх заявами про переведення та
відповідним клопотанням декана факультету, на якому навчається студент, у порядку
встановленому цим положенням.
2. Організаційні питання
2.1. Студенти ДВНЗ ПДАБтаА (далі - студенти), яким виповнилось 18 років та які не є
студентами пільгової категорії з обов’язковим правом на навчання за державним
замовленням, мають право звернутися до декану факультету з заявою написаною на ім’я
ректора, про переведення на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на
підставі укладеного договору. При цьому, слід обов’язково врахувати, що переведення
студентів ДВНЗ ПДАБтаА, які навчаються за державним замовленням, на навчання за
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, в останньому навчальному семестрі
навчання за відповідним освітнім ступенем або освітньо-кваліфікаційним рівнем,
забороняється.
2.2. Переведення студентів, які навчаються за державним замовленням на навчання за
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на підставі договорів (далі - навчання на
підставі договорів), здійснюється у межах ліцензійного обсягу на відповідній
спеціальності (напрямку підготовки).
2.3. Декан факультету (директор інституту) після отримання заяви від студента про
бажання перевестися на навчання на підставі договору, з’ясовує причини бажання
студента змінити умови навчання. Декан факультету пояснює студенту наслідки його
переведення на навчання на підставі договору. Також, декан факультету з’ясовує за
відомостями, які є в особовій справі студента, наявність у нього статусу студента
пільгової категорії (дитина-сирота, діти позбавлені батьківського піклування та особи з їх
числа; дитина з багатодітної сім'ї та особи від 18 до 23 років з багатодітної сім'ї, інваліди 1
та 2 групи та інші), яка відповідно до вимог діючого законодавством України передбачає
обов’язкове право студента на навчання за державним замовленням. Як що, за
інформацією, встановленою деканом факультету студент може бути переведений без
порушення ДВНЗ ПДАБтаА вимог законодавства України щодо обов’язкового навчання
студента пільгової категорії за бюджетним замовленням, декан факультету оформлює

відповідне клопотання на ім’я ректора про переведення студента на навчання на підставі
договору за формою, що додається до цього положення (додаток 1). Відповідальність за
об’єктивність інформації, що викладена у змісті відповідного клопотання щодо студента,
несуть посадові особи ДВНЗ ПДАБтаА за підписом яких подані відповідні клопотання.
2.4. Розгляд документів (клопотань деканів факультету або директору інституту з заявами
студентів) і прийняття рішення про рекомендацію щодо переведення студентів на
навчання на підставі договорів, після укладення відповідного договору, здійснюється
постійно діючою комісією, склад якої затверджується наказом ректора. Комісія здійснює
роботу у формі засідань, на яких приймаються рішення, що оформлюються у вигляді
висновків.
2.5. Комісія проводить засідання та приймає рішення у формі висновку про рекомендацію
щодо переведення студентів на навчання на підставі договорів або мотивовану відмову у
погоджені такого переведення. Студент, яким подана заява про переведення, повинен
обов’язково бути присутнім на цей комісії в якості запрошеної особи. Без присутності
зазначеного студента комісія знімає з розгляду його заяви та клопотання декана
факультету без прийняття будь-якого рішення.
2.5. ДВНЗ ПДАБтаА, після прийняття комісією рішення про рекомендацію щодо
переведення студента на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних, з першого
робочого дня місяця наступного за місяцем в якому прийнято комісією відповідне
рішення укладає договір, на підставі якого буде навчатися студент що переводиться.
2.6. Рішення комісії з рекомендаціями щодо переведення студента на навчання за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб на підставі договору, після обов’язкового укладення
такого договору, вводяться в дію наказом ректора ДВНЗ ПДАБтаА з дати укладення
зазначеного договору.
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