Міністерство освіти і науки України
Відокремлений структурний підрозділ «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора
ВСП «Павлоградський
фаховий коледж НТУ «ДП»
f t 9 М ./А о Г Я Г /

№

SJS- Ж

к

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів
фізичних або юридичних осіб, на навчання, що фінансується з
державного бюджету

УХВАЛЕНО
педагогічною радою
ВСП «Павлоградський
фаховий коледж НТУ «ДП»
£ /■ /* ■
протокол № «/

Павлоград - 2021

2

ЗМІСТ
1.

Загальні полож ення.................................................................................

З

2.

Порядок та умови переведення.............................................................

4

3.

Прикінцеві положення............................................................................

6

Додаток . Зразок заяви..........................................................................

7

з
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України;
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу
освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указу Президента України
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій
окремим категоріям громадян» від 29.10.2014 № 835/2014, постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника
бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення» від 20.08.2014 № 413, Положення про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996р. № 245,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996р. за № 427/1452,
листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця
державного замовлення» від 21.01.2010
№ 1/9-21, Положення про
Відокремлений структурний підрозділ «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у
Відокремленому структурному підрозділі «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (надалі
коледж) за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (далі - навчання на
договірній основі), на навчання, що фінансується з державного бюджету (далі навчання за державним замовленням).
1.3. Переведення студентів коледжу, які навчаються за рахунок коштів
фізичних або юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється з
метою забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців.
1.4. Місця державного замовлення є вакантними:
- в результаті відрахування з коледжу студентів, які навчалися на місцях
державного замовлення;
- переведення студентів, які навчалися на місцях державного замовлення,
на іншу форму навчання або до іншого закладу освіти;
- у разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткових місць
за державним замовленням;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і
напряму підготовки (спеціальності) як різниця між показником плану прийому
відповідного року і фактичною чисельністю студентів, що навчається на місцях
державного замовлення на цьому курсі з цього напряму підготовки
(спеціальності).
Заповнення вакантних місць державного замовлення на цьому курсі з
цього напряму підготовки (спеціальності), у разі їх виникнення, є обов’язковим.
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1.5. Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця
державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і одного напряму
підготовки (спеціальності), як правило, під час літніх або зимових канікул.
1.6. Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця
державного замовлення до закінчення ними першого курсу не дозволяється.
1.7. Переведення студентів з навчання на договідній основі на навчання за
державним замовленням здійснюється в межах ліцензованого обсягу
підготовки за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) за наявності
вакантних місць. Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній
основі, за рейтингом успішності студентів та з урахуванням їх соціального
статусу, участі у громадському житті коледжу за обов'язкової участі органів
студентського самоврядування.
1.8. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця
державного замовлення мають і студенти, які вступили і до інших закладів
освіти, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду на
переведення до Коледжу.
1.9. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному
напрямі (спеціальності) використання вакантних міст, з інших напрямів
(спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання студентів, які під час
навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства
освіти і науки України і у межах державного замовлення відповідного року.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ
2.1. До участі в конкурсі на вакантні місця за державним замовленням
допускаються студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання і
можуть бути віднесені до однієї з перерахованих нижче категорій:
2.1.1. Студенти денної та заочної форм навчання, яким законодавством
України надано право на пільги щодо навчання за рахунок державного
бюджету, що наведені в п. 2.2. цього положення.
2.1.2. Студенти денної та заочної форм навчання, які мають вищий за
інших середній бал успішності. При рівному середньому балі успішності
беруться до уваги інші показники діяльності студента (переможці (лауреати)
всеукраїнських змагань різних рівнів, творчих конкурсів, предметних олімпіад
(конкурсів наукових робіт), студенти, які зробили вагомий внесок у життя та
розвиток коледжу, беруть активну участь в усіх напрямах діяльності закладу
освіти тощо).
2.2. 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 студентів з числа:
2.2.1. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
2.2.2. Осіб з інвалідністю І, II груп та дітей з інвалідністю віком до 18
років;
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2.2.3. Осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
надане таке право;
2.2.4. Дітей військовослужбовців Збройних сил України, працівників
правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
2.2.5. Багатодітних сімей, до складу яких уходять п'ятеро і більше дітей;
2.2.6. Дітей учасників бойових дій із числа осіб, які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
2.2.7. Осіб, які втратили годувальника (батька або матір).
2.3.
Студенти - претенденти на переведення на навчання за кошти
державного бюджету повинні протягом десяти днів з моменту оголошення
інформації про наявність вакантного місця за державним замовленням подати:
2.3.1. Заяву (згідно з додатком) на ім'я директора коледжу із зазначенням
мотивації переводу та наступні документи:
2.3.2. Копію залікової книжки за останні два семестри;
2.3.3. Копії документів, завірені в установленому порядку, що дають
право на отримання соціальних пільг та висновок юриста коледжу щодо
підтвердження такого права;
2.3.4. Подання органів студентського самоврядування коледжу
(старостату);
2.3.5. Копії документів, що підтверджують активну участь студента в
громадському (науковому) житті коледжу (відділенні): медалі, грамоти,
дипломи, подяки тощо;
2.3.6. Службову записку завідувача відділення, щодо порівняльного
аналізу показників успішності та висновків на користь претендента з
урахуванням пільг та переваг над іншими претендентами на переведення
(вказати всіх, хто навчається у групі на договірній основі із зазначенням їх
соціального статусу та показників успішності).
2.4. До участі у конкурсі не допускаються студенти, які порушували
правила внутрішнього трудового розпорядку коледжу.
2.5. Заява та комплект документів передається для реєстрації секретарю.
2.6. Розгляд питання щодо переведення студента на навчання за кошти
державного бюджету у коледжі здійснюється на засіданні педагогічної ради
шляхом відкритого голосування з урахуванням рекомендацій органів
студентського самоврядування. Рішення педагогічної ради з даного питання
оформляється протоколом і підприсується головою засідання та секретарем.
2.7. При рівності середнього балу успішності за останню екзаменаційну
сесію у двох або більше студентів перевага надається при переведенні на місця
державного замовлення студентам з вищим середнім балом успішності за
попередній семестр (попередні семестри).
2.8. У випадку відсутності заяв студентів, які навчаються за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб, про переведення на наявні вакантні місця
державного замовлення на даному напрямі підготовки (спеціальності)
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педагогічна рада може прийняти рішення про звернення за дозволом до
Міністерства освіти і науки України про переведення на ці місця студентів з
інших напрямів підготовки (спеціальностей).
2.9. Усі заяви студентів, яких переведено на вакантні місця державного
замовлення, разом з іншими документами підшиваються в особову справу
студента.
2.10. Особам, які переведені на місця державного замовлення,
призначається і виплачується стипендія за результатами заліковоекзаменаційної сесії з наступного семестру.
2.11. На підставі рішення педагогічної ради коледжу про переведення
студента з навчання на договірній основі на навчання за державним
замовленням директор видає відповідний наказ.
2.12. Переведення на навчання за рахунок державного замовлення
здійснюється з першого числа наступного місяця після видання наказу.
2.13. При існуванні двосторонніх договорів (студент і підприємство,
(організація, установа), або трьохсторонніх договорів (студент, заклад освіти і
підприємство (організація, установа) переведення студентів здійснюється за
умови внесення відповідних змін до даних угод з дотриманням вимог чинного
законодавства.
2.14. Усі питання, щодо переведення студентів на вакантні місця
державного замовлення не врегульовані цим Положенням вирішуються на
засіданні педради. Рішення педради є остаточним.
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Це положення затверджується рішенням педагогічної ради коледжу
та вводиться в дію наказом директора.
3.2. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за рішенням
педагогічної ради коледжу.

Погоджено:
Заступник директора з навчальної робо

B.C. Шаріна

Заступник директора з виховної роботи

Н.Г. Гаркуша

Юрист

О.Е. Михальчук

Представник профспілки коледжу

О.С. Пітенко

Голова студентського самоврядування

В. Малінкіна
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Додаток
до Положення
Зразок заяви

Директору
ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного
технічного
університету
«Дніпровська політехніка»
Посунько Л.М.
студента(ки)
(форма навчання)

(форма фінансування)

(спеціальність)

(курс та група)

'

(11.1.Б. студента)

ЗАЯВА
Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на вакантне
місце державного замовлення спеціальності_____________________________До заяви додаю наступні документи:

1. ______________________________________ ;
2.

;

3.

_;

5.
(дата)

'

Візи погодження:
Завідувач відділенням,
Головний бухгалтер про відсутність заборгованості з оплати за навчання.

(підпис)

