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Це Положення розроблено відповідно до Конституції України; Закону 

України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Положення про 

порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 

закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

15.07.1996 року№  245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 

серпня 1996 р. за №427/1452; листа Міністерства освіти і науки України «Про 

переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 року № 

1/9-21; Статуту Миколаївського національного аграрного університету.

Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в 

Миколаївському національному аграрному університеті (далі -  МНАУ) на 

договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих 

міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та 

юридичних осіб (далі -  платне навчання), на навчання, що фінансується з 

державного бюджету (далі -  держбюджетне навчання).

Переведення студентів Миколаївського національного аграрного 

університету денної та заочної форм навчання, які навчаються за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету 

здійснюється після закінчення семестру та за наявності вільних місць 

бюджетного фінансування.

Переведення студентів денної форм навчання ініціюється деканами 

факультетів на підставі заяв студентів, клопотання органів студентського 

самоврядування та характеристик студентів, що бажають перевестися з 

платного навчання на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Переведення студентів заочної форми навчання ініціюється деканами 

факультетів на підставі заяв студентів, які бажають перевестися на навчання за 

рахунок коштів державного бюджету.

Для студентів, яких рекомендовано до переведення на навчання за кошти 

державного бюджету, обов’язковою є наявність однієї з вимог:

- високі результати в навчанні;



- скрутне матеріальне становище;

- активна участь у громадському житті університету;

Розгляд матеріалів щодо переведення студентів на навчання за кошти 

державного бюджету здійснюється на засіданні ректорату університету і 

затверджується наказом ректора

Переведення на навчання за рахунок держбюджету здійснюється з 

першого числа наступного місяця після видання наказу. При цьому стипендія 

на поточний семестр може не призначатися, навіть у разі середнього балу 

семестрового контролю 4.0 (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 

липня 2004 р. № 882 «Порядок призначення і виплати стипендій»).


