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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Це Положення  розроблене у відповідності до Конституції України, Закону  

України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказу 

Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996р. «Про затвердження 

положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих навчальних закладів освіти», листа Міністерства освіти і 

науки України “Про переведення на вакантні місця державного 

замовлення» №1/9-21 від 21.01.2010 р. 

1.2 Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у 

Державному вищому навчальному закладі «Нововолинський 

електромеханічний коледж» на договірній основі з оплатою за рахунок 

коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, 

організацій, установ, фізичних та юридичних осіб (далі - платна форма 

навчання), на навчання, яке фінансується з державного бюджету (далі - 

державна форма навчання). 

1.3 Заповнення вакантних місць держаного замовлення, у разі їх виникнення, є 

обов'язковим. 

1.4 Переведення студентів з платної форми навчання на державну здійснюється 

гласно, на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки зі 

спеціальності за умови наявності вакантних або додаткових 

держбюджетних місць та за обов’язкової участі органів студентського 

самоврядування та профспілкової організації студентів. 

1.5 Вакантні місця держаного замовлення з'являються в результаті відрахування 

з коледжу студента, який навчається на державній формі, або переведення 

його на іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального закладу, а 

також в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткового 

державного місця, інших випадках. 

1.6 Переведення студентів з платної форми навчання на державну здійснюється 
в межах одного курсу і однієї спеціальності та після закінчення 

екзаменаційної сесії. За виняткових умов і з дозволу Міністерства освіти і 
науки України можливе переведення студентів з навчання на договірній 
основі на місця державного замовлення перерозподілені з іншої 
спеціальності, але тільки в межах одного курсу. 

1.7 На переведення з платної форми навчання на державну можуть 

претендувати студенти, які не мали академічних заборгованостей на 

останній лабораторно-екзаменаційній сесії і дисциплінарних стягнень 

впродовж останнього року навчання. 



1.8 Переведення студентів із платної форми навчання на державну 

здійснюється після закінчення ними І курсу. 

1.9 Правом першочергового переведення з платної форми навчання на 

державну користуються студенти, право яких на безоплатне навчання 

визначено відповідними Законами України, Указами Президента та 

Урядовими рішеннями (Додаток 1). 

1.10 У разі відсутності серед студентів, осіб зазначених в п.1.8, переважне 
право на переведення на навчання за державним замовленням надається 
студентові, котрий має найвищий рейтинг успішності. 

1.11 За умови однакового рівня успішності враховується соціальний статус 
студентів (напівсироти, тощо), матеріальний стан, участь в громадському 
житті коледжу. 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

2.1 Про наявність вакантного державного місця на певному курсі і 

спеціальності завідувач відділення зобов’язаний повідомити студентів. 

2.2 Студенти, які навчаються на платній формі навчання і бажають навчатись за 

кошти державного бюджету, повинні протягом десяти днів з моменту 

отримання інформації про наявність  вакантного державного місця подати 

завідувачу відділення заяву на ім’я директора коледжу (Додаток 2) до якої, 

у разі потреби, додаються документи , які підтверджують його соціальний 

статус та матеріальний стан: 

 документи, які надають право на першочергове переведення; 

 довідку про склад сім’ї; 

 довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї. 

2.3 Після закінченого терміну встановленого для подачі документів, завідувач 

відділенням формує рейтинг успішності студентів, які подали заяви про 

переведення на державну форму навчання. В рейтингу успішності 

зазначається середній бал успішності студента за останні два семестри.  

2.4 Завідувач відділенням подає зазначені в п.2.2 та 2.3 документи на розгляд 
комісії з переведення студентів на навчання за державним замовленням 
(далі –Комісія). 

3. РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ  КОМІСІЄЮ 

ТА ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ 

 

3.1 Рішення про переведення студентів з платного навчання на державне 

приймаються Комісією на основі рейтингу успішності студентів з 

урахуванням їх соціального статусу та матеріального стану. 



3.2 До складу Комісії входять заступник директора з навчальної роботи (голова 
комісії), завідувач відділенням, голова (заступник) студентського 
самоврядування, голова студентської профспілки, куратор(-и) (секретар 
комісії) та староста(-и) групи(груп), студентів яких переводять з платного 
навчання на вакантні місця державного замовлення. 

3.3 Рішення про переведення осіб з платної форми навчання на державну 

приймається шляхом голосування всіх членів Комісії простою більшістю 

голосів й оформляється протоколом, який підписують всі члени комісії. 

3.4 Протокол засідання Комісії зберігається в секретаря відділення до 

закінчення терміну навчання студента(-ів), якого(-их) перевели на 

державну форму навчання. 

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ КОМІСІЇ ТА ВИДАННЯ НАКАЗУ 

 

4.1. На основі рішення Комісії завідувач відділенням готує службове подання 
про переведення студента(-ів) на навчання за державним замовленням 
(Додаток 3). 

4.2 На підставі службового подання директор коледжу видає наказ про 

переведення студента(-ів) з платного навчання на вакантні місця 

державного замовлення. 

 



Додаток 1 

Студенти, 

які користуються правом першочергового переведення з платної форми 

навчання на державну, з числа: 

 дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також 

осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 

від 18 до 23 років (стаття 39-1 Закону України від 13.01.2005 № 2342-IV «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування»); 

 дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а 

також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей (стаття 19 Закону України від 

26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»); 

 учасників бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6, 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

та їхніх дітей (частини 7,8 статті 12 цього Закону України); 

 дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, 

а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових 

акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи  (стаття 19 Закону України від 

26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»); 

 



Додаток 2 

 

Директорові ДВНЗ «Нововолинський 

електромеханічний коледж» 

Ігнатюку М.І. 

студента(-ки) групи _____________ 

платної форми навчання 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Заява 

 

Прошу перевести мене з навчання за договором за кошти 

фізичних(юридичних) осіб на навчання за державним замовленням за рахунок 

вакантних місць. 

До заяви додаю: 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 
(перелічити документи, які підтверджують соціальний статус та матеріальний стан студента) 

 

 (дата)         (підпис) 

 
Заява має бути завізована завідувачем відділенням 

============================================================= 

Додаток 3 

 

Директорові ДВНЗ «Нововолинський 

електромеханічний коледж» 

Ігнатюку М.І. 

 

Службове подання 

 

На підставі рішення комісії з переведення студентів на навчання за 

державним замовленням від __________ прошу перевести з навчання за 

договором за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним 

замовленням студента(-ку) групи ______    _______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Вакантне місце державного замовлення з’явилось у результаті 

відрахування (переведення) студента(-ку) групи ______    __________________ 
(прізвище та ініціали) 

( наказ № ____ від «____»__________ 20___ р.). 

 

 

 Завідувач відділенням   (підпис)  Прізвище та ініціали 

 
 Дата 


