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1. Загальні положення 

 

1.1 Це Положення регламентує підстави і порядок переведення 

студентів, які навчаються в Гірничому коледжі Державного вищого навчального 

закладу «Криворізький національний університет» - надалі Коледж  на 

договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих 

міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних 

осіб – надалі платне навчання, на навчання, що фінансується з державного 

бюджету – надалі  держбюджетне навчання. 

1.2 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»;  

 «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих навчальних закладів освіти», затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за №427/1452;  

 Листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на 

вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 року № 1/9-21;  

 Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі; 

 Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – 

К.,1997; 

 Порядком призначення і виплати щомісячних виплат;  

 Положення про Коледж. 

 

 

 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3199
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2. Підстави для переведення студентів, що навчаються  

на платній основі, на вакантні бюджетні місця 

 

2.1 Переведення студентів із платного навчання на держбюджетне 

здійснюється в межах  обсягу державного замовлення підготовки фахівців за 

відповідною освітньою програмою зі спеціальності та формою навчання на 

відповідному курсі (групі) за наявності вакантних або додаткових 

держбюджетних місць. Переведення здійснюється відкрито, за обов’язковою 

участю органів студентського самоврядування, виключно на конкурсній основі, 

за рейтингом  успішності студентів та з урахуванням їхнього соціального 

статусу. 

2.2 Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті 

відрахування з Коледжу студента, який навчався за кошти держбюджету, або в 

разі переведення його на іншу форму навчання чи до іншого навчального 

закладу. 

2.3 Інформацію про кількість вакантних бюджетних місць для 

переведення з платного навчання на держбюджетне надає завідувач відділення. 

2.4 Право на першочерговий перехід з платного навчання на 

держбюджетне має студент, який навчається в Коледжі на підставі договору про 

надання платних освітніх послуг та не має на момент подачі заяви академічної 

заборгованості, дисциплінарних стягнень, заборгованості по оплаті навчання, 

при наявності однієї з таких умов: 

а) складені екзамени за два останні семестри навчання, що передують 

поданню заяви, на оцінки «відмінно», або «відмінно», «добре», «зараховано»; 

б) приналежність до таких категорій: 

 дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, а також 

особам з числа дітей-сиріт і дітей, що знаходяться під опікою; 

 студентам, що мають тільки одного батька (матір) - інваліда I групи; 

 студентам, якщо дохід сім'ї нижчий за прожитковий мінімум, 

встановлений в Україні; 
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в) втрати в період навчання одного або обох батьків (законних 

представників) або єдиного батька(матері) (законного представника). 

г) осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 

таке право; 

д) дітей військовослужбовців Збройних сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання 

службових обов’язків; 

е) багатодітних сімей, до складу яких уходять п’ятеро і більше дітей; 

2.5 Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне 

здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності та після закінчення 

екзаменаційної сесії. 

 

3. Порядок оголошення конкурсу на вакантні  

місця державного бюджету 

 

3.1 Конкурс щодо переведення на вакантні місця державного бюджету 

оголошується наказом директора коледжу за поданням завідувача відділення. У 

цьому наказі зазначається кількість вакантних місць держбюджету за напрямами 

підготовки (спеціальностями) і курсами, а також терміни подання необхідних 

документів та розгляду питання на відділенні.  

3.2 Наказ повинен бути розміщений на дошці оголошень Коледжу. 

Завідувачі відділень повідомляють студентів, органи студентського 

самоврядування про наявність вакантних бюджетних місць. 

3.3 До участі в конкурсі на вакантні держбюджетні місця допускаються 

студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання або можуть бути 

віднесені до однієї з перерахованих категорій в п. 2.4. 
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4. Порядок переведення студентів, що навчаються  

на платній основі, на вакантні бюджетні місця  та подання ними документів 

 

4.1 Студент або батьки (законні представники) неповнолітнього, який 

претендує на переведення на вакантне бюджетне місце, надає завідувачу 

відділення, на якому він навчається, мотивовану заяву на ім'я директора коледжу 

про перехід з платного навчання на держбюджетне. 

4.2 До заяви студента додаються такі документи: 

а) що підтверджують віднесення студента до вказаних в підпунктах «б» – 

«е» пункту 2.4 цього Положення (у разі відсутності в особовій справі студента); 

б) що підтверджують особливі досягнення в навчальній, дослідницькій, 

суспільній, культурно-творчій і спортивній діяльності в Коледжі (за наявності). 

4.3 Терміни подачі заяв на переведення з платного навчання на 

держбюджетне за наявності вакантних бюджетних місць не пізніше  як за 10 днів 

після закінчення семестру. 

4.4 Рішення про переведення студента з платного навчання на 

держбюджетне ухвалюється на педагогічній раді Коледжу з урахуванням думки 

студентської ради коледжу. 

4.5 Завідувач відділення в п'ятиденний термін з моменту надходження 

заяви від студента передає заяву секретарю педагогічної ради з візами завідувача 

відділення, класного керівника студента та документами, згідно з п. 4.2., а також 

інформацію, що містить відомості: 

 про результати підсумкової атестації студента за два семестри, 

передуючих подачі ним заяви про перехід з платного навчання на 

держбюджетне; 

 про відсутність дисциплінарних стягнень; 

 про відсутність заборгованості з оплати за навчання. 

4.6 При розгляді педагогічною радою заяви студента, пріорітетність 

переведення з платного навчання на безкоштовне встановлюється педагогічною 

радою відповідно до умов, зазначених в пункті 2.4 цього Положення. 
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4.7 Після розгляду заяви студента, наданих до нього документів та 

інформації завідувача відділення педагогічною радою ухвалюється одне з таких 

рішень: 

 про переведення студента з платного навчання на держбюджетне; 

 про відмову у переведенні студента з платного навчання на 

держбюджетне. 

4.8 Рішення про переведення студента з платного навчання на 

держбюджетне ухвалюється педагогічною радою з урахуванням кількості 

вакантних бюджетних місць. 

4.9 Рішення педагогічної ради доводиться до відома студента класним 

керівником. 

4.10 Переведення з платного навчання на дербюджетне оформляється 

наказом директора коледжу не пізніше 10 календарних днів з дати ухвалення 

педагогічною радою рішення про такий перехід. 


