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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  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", Закону
України  "Про  охорону  дитинства", "Положення  про  порядок  переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти" від
15.07.1996  року №  245,  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  "Про
переведення на вакантні місця державного замовлення" від 21.01.2010 року
№ 1/9-21. 

1.2.  Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у
коледжі  на  договірній  основі  з  оплатою  за  рахунок  коштів  фізичних  та
юридичних осіб (далі – контрактна форма), на навчання, що фінансується з
державного бюджету (далі – державне замовлення).

2.  УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ 

2.1. Переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання
за  кошти  держзамовлення  здійснюється  в  межах  ліцензованого  обсягу
підготовки за відповідною спеціальністю  виключно за наявності вакантних
бюджетних місць.

2.2.  Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті
відрахування  студентів,  які  навчалися  за  кошти  держбюджету,  або
переведення студентів до інших навчальних закладів.

2.3. Переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання
за  кошти держзамовлення  на  першому курсі навчання не  дозволяється.  За
умови  виключних  обставин  це  питання  може  розглядатися  Міністерством
освіти і науки України.

3.  ПОРЯДОК  ПЕРЕВЕДЕННЯ 

3.1.  Переведення  здійснюється  відкрито,  виключно  на  конкурсній
основі, за рейтингом  успішності студентів та з урахуванням їх соціального
статусу,  за  обов’язкової  участі  органів  студентського  самоврядування  та
профспілкової організації студентів. 

3.2.  Переведення  здійснюється  виключно  за  наявності  бажання
студента,  фактом  якого  є  написання  заяви  на  ім’я  директора  коледжу  в
довільній формі, але в якій бажано вказати  наступну фразу: " в разі наявності
вільних місць держзамовлення, прошу перевести мене з контрактної форми
навчання  на  навчання  за  кошти  державного  замовлення".  Дана  заява
зберігається поки не з’являться відповідні місця.

3.3.  Особа,  яка  буде  переведена  на  місце  держзамовлення,
визначається  на  засіданні  Педагогічної  ради  коледжу  шляхом  відкритого
голосування. Голосуванню передує представлення претендентів Педраді, яке
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проводить куратор, в групі якого навчається студент. Куратор наводить дані
успішності  навчання  студента,  його  особисті  якості,  соціальний  статус,  а
також будь які дані, що вважає за потрібне. При обговоренні кандидатур може
виступати кожен з присутніх, зокрема будь-хто з педагогічних працівників,
представників студентського самоврядування та батьки студента.

3.4.  Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти
державного  бюджету  користуються   особи,  право  яких  на  безоплатне
навчання  визначено  чинним законодавством: діти-сироти; інваліди; особи
постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС; діти військовослужбовців Збройних
Сил  України,  інших  військових  формувань,  працівників  правоохоронних
органів, які загинули під час виконання службових обов’язків та (або) мають
статус учасника АТО; діти з багатодітних  та малозабезпечених сімей та інші. 

3.5.  При  голосуванні  враховується  на  сам  перед  рівень  успішності
студента  в  навчанні,  участь  в  громадському  житті  коледжу,  наявність
стягнень, заохочень, інші фактори, що мають значення.

3.6. Право брати участь у конкурсі щодо зарахування на вакантні місця
державного замовлення мають і студенти, які вступили до коледжу з інших
вищих  навчальних  закладів,  де  навчались  за  рахунок  коштів  державного
бюджету  і  отримали  згоду  керівників  вищих  навчальних  закладів  на
переведення до коледжу.

3.7. Переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання
за  кошти  держзамовлення   здійснюється  в  межах  одного  курсу  і  однієї
спеціальності та після закінчення екзаменаційної сесії.

3.8. Правом на переведення з контрактної форми навчання на навчання
за  кошти  держзамовлення  не  користуються  особи,  що  здобули  освіту  за
освітньо-кваліфікаційним  рівнем  молодшого  спеціаліста,  як  в  нашому
коледжі так і в іншому навчальному закладі.

3.9.  Не  допускаються  до  проведення  голосування  кандидатури
студентів, що мають заборгованості з дисциплін та заборгованості по оплаті
навчання.

3.10. За підсумками голосування виноситься наказ по коледжу " Про
переведення  з  контрактної  форми  навчання  на  навчання  за  кошти
держзамовлення".  Сплачені  наперед  кошти  за  навчання  повертаються
платнику.
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