
XI. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО 

(РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА 

НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 

ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

1. Вищий навчальний заклад самостійно надає рекомендації для адресного 

розміщення державного (регіонального) замовлення вступникам на основі 

повної загальної середньої освіти в межах місць, на які були надані 

рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною 

конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу VIIІ 

цих Умов, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу Х цих Умов. 
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2. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до 

зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, 

передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих Правил. 

 

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності: 

 

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 

(регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмим пункту 5 розділу IV цих 

Правил, незалежно від конкурсного бала; 
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особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 

(регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, передбачені абзацами другим, третім, дев’ятим-дванадцятим пункту 

5 розділу IV цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший 

від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на 

місця державного (регіонального) замовлення за цією конкурсною 

пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 

розділу VIII цих Умов, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для 

спеціальностей, визначених у додатку 6); 
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особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 

(регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, передбачені абзацами четвертим та тринадцятого пункту 5 розділу 

IV цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від 

мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця 

державного (регіонального) замовлення за цією конкурсною пропозицією за 

загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих 

Умов, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у 

додатку 6); 
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особи, які не отримали право на місця за державним (регіональним) 

замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих Правил 

(тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 6). 

 

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 

осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому цього пункту, проводиться при 

відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової 

відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в 

рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій. 

 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 

місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах 

другому – п’ятому пункту 3 цього розділу, Університет використовує для 

цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших 

спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або 

іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього 

пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно 

ставить до відома відповідного державного замовника. 

 

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення 

вважаються такими, що не розмішені в Університеті. Університет повідомляє 

державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) 

та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для 

переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, 

зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, Університет надсилає 

державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного 

(регіонального) замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо 

використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника. 



 
 



 

Правила прийому на навчання до Київського університету імені Бориса 

Грінченка в 2017 році (надалі – Правила) розроблені Приймальною комісією 

Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за 

№1515/29645. 

 

 


