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1. Загальні положення 

1.1. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 

замовлення в Київській муніципальній академії музики ім. Р.М. Глієра (надалі - 

Положення) створене та діє відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів   освіти», затвердженого Наказом Міністерства освіти України 

№ 245 від 5.07.1996 р., «Порядку переведення студентів, що навчаються за 

договором(контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму 

навчання» від 29.06.2004 р. , листа - роз'яснення МОН України частини 10 статті 19 

Закону України «Про охорону дитинства» від 05.03.2010 р. за № 1/9-144 та 

«Положення про організацію освітнього процесу в Київській муніципальній 

академії музики ім. Р.М. Глієра». 

1.2. Положення регулює процедуру переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення у Київській муніципальній академії музики ім. 

Р.М. Глієра (далі - Академії). 

2. Особливості переведення студентів 

на вакантні місця державного замовлення 

 
2.1. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного 

замовлення можливе за умови, що студент успішно здав поточну сесію, а також 

виявив високі професійні та творчі  навички. 

2.2. Для початку процедури з розгляду питання студент контрактної форми 

навчання, який бажає навчатися на бюджетній формі навчання, подає заяву про 

переведення (з обґрунтуванням причини) та пакет документів, що засвідчують 

його академічну успішність та творчі здобутки. 

2.3. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного 

замовлення   здійснюється   прозоро,   виключно   на   конкурсній   основі,   за 

рейтингом успішності і за обов’язковим погодженням із загальними зборами 

студентів Академії у прийнятті рішення щодо переведення (поновлення). 

2.4. При ухваленні рішення про переведення студентів як основний критерій 



враховується рейтинг їх успішності та творчі якості. Переважним правом на 

заповнення вакантних місць користуються студенти, які мають вищий за інших 

середній бал успішності. При рівному середньому балі успішності беруться до уваги 

інші показники діяльності студента (здобутки у науковій та творчій діяльності, 

громадській роботі тощо). 

2.5. Застосовується такий алгоритм заповнення місць державного замовлення: 

- спершу розглядаються заяви студентів Академії, що виявили бажання 

перевестись з навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на навчання за 

бюджетом; 

- наступними розглядаються заяви осіб, які виявили бажання перевестись з 

іншого закладу освіти або поновитись на навчання (щодо тих, які навчались раніше в 

іншому закладі вищої освіти); 

- на останньому етапі розглядаються заяви на поновлення осіб, які раніше 

навчались в Академії та були відраховані. 

2.6. Студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними 

Законами України, Указами Президента України та актами Кабінету Міністрів 

України, користуються правом першочергового переведення на навчання на місця 

державного замовлення. 

2.7. Переведення студентів на місця державного замовлення, як правило, 

здійснюється у міжсеместровий (або міжкурсовий) період. 

Погоджено: 

Голова студентського самоврядування  О.С. Ертус 

Затверджено загальними зборами студентського самоврядування
(Протокол № 1 від 14.02.2020 р.)


