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ПОЛОЖЕННЯ
про переведення студентів на вакантні місця навчання за рахунок державного або
місцевих бюджетів у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення розроблено відповідно до:
- Конституції України,
- Закону України «Про вищу освіту»,
- Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
- Закону України «Про охорону дитинства»,
- Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
- Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року №835/2014 «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян»,
- «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих
закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від
15.07.1996 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452;
- листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-21 від 21.01.2010 р. «Про переведення на
вакантні місця державного замовлення»;
1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка (далі – Коледж) на договірній основі з оплатою
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця навчання за рахунок
державного або місцевих бюджетів (далі – місця державного замовлення).
1.3. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, на місця
державного замовлення здійснюється з метою забезпечення виконання державного
замовлення на підготовку фахівців.
1.4. Переведення студентів на місця державного замовлення здійснюється за умови наявності
вакантних або додаткових бюджетних місць. Вакантні місця державного замовлення
з’являються в результаті відрахування з Коледжу студентів, які навчалися за рахунок коштів
державного або місцевого бюджету, переведення їх на іншу форму навчання (іншу
спеціальність) або до іншого вищого навчального закладу, в разі виділення додаткових
державних місць та в інших випадках.
1.5. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, на місця
державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності після
закінчення екзаменаційної сесії.
1.6. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній спеціальності,
використання вакантних місць з інших спеціальностей здійснюється лише у випадку
відсутності претендентів на перевід з цієї спеціальності та з дозволу Міністерства освіти і
науки України або замовника і в межах державного замовлення відповідного року.
1.7. Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця державного замовлення
до закінчення ними першого курсу не дозволяється.
1.8. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного замовлення
мають і студенти, які навчались у інших вищих навчальних закладах і отримали згоду
керівників вищих навчальних закладів на переведення до Коледжу.

2. Порядок та умови переведення
2.1. Вакантні місця державного замовлення визначаються станом на 01 лютого та 01 жовтня.
2.2. Про наявність вакантних місць державного замовлення на певному курсі та
спеціальності керівники навчальних підрозділів (відділень, факультетів, філій тощо)
повідомляють студентів.
2.3. Претендент на переведення подає до Конкурсної комісії, що щорічно створюється
наказом директора Коледжу, заяву із зазначенням мотивації переводу до 10 лютого та до 10
жовтня. Заяви претендентів реєструються в книзі вхідної документації Коледжу.
2.4. До складу конкурсної комісії за посадами входять: заступник директора з навчальної
роботи (голова), керівники навчальних підрозділів (відділень, факультетів, філій тощо),
представники студентського самоврядування Коледжу, економіст.
2.5. Справи щодо переведення осіб, які мають право на позаконкурсний перевід (п.2.7)
розглядаються директором без скликання Конкурсної комісії.
2.6. Переведення студентів здійснюється на конкурсній основі за рейтингом успішності
студента у попередній період навчання (семестр).
За умови рівного середнього балу успішності переваги надаються студентам, які беруть
активну участь в науковій, навчальній та громадській роботі закладу; є переможцями
олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають наукові статті, доповіді.
2.7. Поза конкурсом мають право на переведення студенти з числа:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших категорій дітей, які
потребують соціального захисту (Закон України «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 (Закон України «Про
охорону дитинства», стаття 19).
2.8. Першочергово (за умови рівного рейтингу та за інших рівних умов) мають право на
переведення студенти з числа:
- дітей, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції,
захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної
операції, учасників бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення;
- інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;
- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, учасників
бойових дій, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових
обов’язків;
- осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської
праці» надане право на особливості здобуття освіти;
- дітей з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами; один з батьків - інвалід,
а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько - інвалід, який виховує дитину без
матері.
2.9. До участі в конкурсі не допускаються студенти, які протягом навчання порушували
правила внутрішнього розпорядку Коледжу, та які мають заборгованість по оплаті за
попередні семестри
2.10. Рішення Конкурсної комісії про рекомендацію до переведення студентів, які
навчаються на договірній основі, на місця державного замовлення приймається шляхом
відкритого голосування та оформлюється протоколом. При рівних голосах переважне право
має голос голови Конкурсної комісії.
Конкурсна комісія є правомочною при наявності на її засіданні 2/3 членів комісії
2.11. У випадку відсутності претендентів на переведення на наявні вакантні місця
державного замовлення на даному курсі, спеціальності директор приймає рішення про
звернення за дозволом до Міністерства освіти і науки України або замовника про
переведення на ці місця студентів з інших курсів або спеціальностей.
2.12. На підставі рішення Конкурсної комісії директором Коледжу видається наказ про
переведення студентів на місця державного замовлення протягом 10 робочих днів після
завершення терміну подачі заяв на переведення.

