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1. Загальні положення
1.1. Дане Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в
Первомайському індустріально-педагогічному коледжі (далі – Коледж) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з навчання за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб (далі – за контрактом) на навчання за
рахунок коштів державного бюджету (далі – бюджетна форма навчання).
1.2. Положення розроблене на підставі Закону України “Про вищу освіту”,
“Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів
освіти вищих навчальних закладів освіти (затверджено наказом Міністерства
освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245)ˮ; листа Міністерства освіти і
науки України “Про переведення на вакантні місця державного замовлення” від
21.01.2010 р. № 1/9-21, “Положення про організацію освітнього процесу в
Первомайському індустріально-педагогічному коледжі”.
1.3. Переведення здобувачів освіти з форми навчання за контрактом на
бюджетну форму навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу
підготовки за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) за наявності
вакантних або додаткових держбюджетних місць.
1.4. Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і
галузі знань (спеціальності) як різниця між цифрою плану прийому відповідного
року і фактичною чисельністю здобувачів освіти, що навчається за рахунок
бюджету на цьому курсі з цього напряму підготовки (спеціальності). Вакантні
місця державного замовлення з’являються в результаті відрахування здобувачів
освіти коледжу, які навчалися за кошти держбюджету, або переведення їх на
іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального закладу.
1.5. За відсутності вакантних місць державного замовлення за даною
галуззю знань (спеціальністю), використання вакантних місць з інших напрямів
(спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання здобувачів освіти, які
під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу
Міністерства освіти і науки України, й у межах державного замовлення
відповідного року.
1.6. Переведення здобувачів освіти з форми навчання за контрактом на
бюджетну форму навчання здійснюється в межах одного курсу і однієї галузі
знань (спеціальності) та після закінчення екзаменаційної сесії.
1.7. Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній основі, за
рейтингом успішності здобувачів освіти та з урахуванням їх соціального
статусу, за обов’язкової участі органів студентського самоврядування.
1.8. Переведення здобувачів освіти з форми навчання за контрактом на
бюджетну форму навчання до закінчення ними першого курсу, як правило, не
дозволяється.
2. Організаційні питання
2.1. Переведення здобувачів освіти коледжу, що навчаються за контрактом,
на бюджетну форму навчання можливе:

- за наявності вільних бюджетних місць;
- за умови успішного складання поточної сесії та середнього балу
успішності не нижче “4” за результатами семестру (за п’ятибальною шкалою
оцінювання);
- за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги.
2.2. Переведення здобувачів освіти на навчання на вакантні місця
державного замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом
успішності здобувачів освіти та з урахуванням їх соціального статусу.
2.3. Конкурс на заповнення вільних місць державного замовлення
оголошується розпорядженням по коледжу. У цьому розпорядженні вказується
кількість вільних місць за спеціальностями і курсами, терміни подання
необхідних документів, час проведення засідання педагогічної ради. Інформація
про проведення конкурсу доводиться до відома здобувачів освіти завідувачами
відділень та розміщується на стенді оголошень і на сайті коледжу.
2.4. Термін проведення конкурсу – 10 днів з моменту його оголошення.
Бажаючі взяти участь у конкурсі у зазначений термін подають заяву на ім'я
керівника Коледжу секретарю навчальної частини з обґрунтуванням причини та
з наданням відповідних документів.
2.5. Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти
державного бюджету користуються особи, право яких на безоплатне навчання
визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та
Урядовими рішеннями для здобувачів освіти з числа:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23
років;
- інвалідів 1 та 2 груп та інвалідів дитинства;
- осіб, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане
таке право;
- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов’язків;
- багатодітних сімей, до складу яких входять п’ятеро і більше дітей;
- таких, які мають тяжке матеріальне становище тощо;
- осіб, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності
шахтарської праціˮ надане таке право.
2.6. У випадку відсутності пільгових категорій учасників конкурсу на місця
держзамовлення першочергово претендують здобувачі освіти, які на момент
подачі заяв на переведення стали сиротами (за умови успішного навчання).
2.7. За інших однакових умов до уваги береться участь здобувачів освіти у
науковій роботі, громадському житті відділення та Коледжу, середній бал
успішності.
2.8. В окремих випадках здобувачі освіти, які бажають перевестися з
контрактної форми навчання на державну та мають середній бал успішності за
період навчання нижче “4” (за п’ятибальною шкалою оцінювання), можуть

претендувати на вакантне місце державного замовлення, якщо мають тяжке
матеріальне становище та складні сімейні обставини. При цьому враховується
активність їх участі в науково-дослідній роботі, громадському житті коледжу.
2.9. Здобувачі освіти випускного курсу можуть претендувати на
переведення з контрактної форми навчання на навчання за кошти державного
бюджету лише за умови відмінного навчання.
2.10. Кандидатури претендентів на державне місце обговорюються та
затверджуються на педагогічній раді коледжу, після чого видається наказ.
3. Оформлення документів
3.1. Здобувач освіти, який претендує на переведення з контрактної форми
навчання на бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до засідання педагогічної
ради, на якому буде розглядатися відповідне питання, подає завідувачу
відділення такі документи:
– заяву на ім'я керівника коледжу встановленого зразка (Додаток 1);
– копію залікової книжки;
– характеристику з рекомендацією (або не рекомендацією) про переведення,
підписану куратором академічної групи, у якій навчається здобувач освіти,
завідувачем відділення, головою Ради студентського самоврядування; у
характеристиці має бути вказаний середній бал успішності (за результатами
останнього навчального семестру);
– документи про пільги, якими здобувач освіти користується згідно з
чинним законодавством (якщо такі є);
– копії свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків) (для здобувачів
освіти, які стали сиротами після вступу до коледжу).
3.2. Питання щодо переведення з контрактної форми навчання на державну
розглядається та приймається на засіданні педагогічної ради коледжу у вересні
та у січні.
3.3. Рішення педагогічної ради вводиться в дію наказом керівника
Коледжу.

Додаток 1
Директору Первомайського
індустріально-педагогічного коледжу
(прізвище та ініціали директора)

студента(ки)___________________________
(ПІБ здобувач освіти)
______________________________________
(назва відділення)
______________________________________
(спеціальність)
______________________________________
(курс та група)

ЗАЯВА
Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на
вакантне бюджетне місце цієї ж галузі знань (спеціальності) підготовки.
__________________

_______________________

(дата)

(підпис)

Прошу підтримати:
Завідувач відділенням

________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Погоджено:
1. Куратор групи

________________
(підпис)

2. Головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

_________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

3. Голова Ради
студентського самоврядування _________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

