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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок
коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету
(далі - Положення ) розроблено на підставі:
- Конституції України;
- Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту»;
- Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей - сиріт 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»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 20.08.2014р. № 413;
- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих навчальних закладів освіти (затверджено наказом Міністерства
освіти України від 15.07.1996 р. № 245);
- листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-21 від 21.01.2010 р.
«Про переведення на вакантні місця державного замовлення»;
- «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів», затвердженого директором коледжу.
1.2 Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в
Одеському

автомобільно-дорожньому

коледжі

Одеського

національного

політехнічного університету (далі ОАДК ОНПУ) на договірній основі з оплатою
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (далі - на договірній основі), на
вакантні місця державного замовлення.
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Переведення студентів ОАДК ОНПУ, які навчаються на договірній основі,
на місця державного замовлення сприяє підвищенню мотивації їх успішного
навчання.
1.3 Переведення студентів ОАДК ОНПУ, які навчаються на договірній
основі, на місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення
виконання державного замовлення на підготовку фахівців.
1.4 Переведення студентів, які навчаються на договірній основі, на місця
державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і одного напряму
підготовки (спеціальності), після закінчення сесії з наступного навчального
року, за умови наявності вакантних або додаткових державних бюджетних
місць. Вакантні місця державного замовлення появляються:
- в результаті відрахування з ОАДК ОНПУ студентів, які навчалися на
місцях державного замовлення,
- переведення їх на іншу форму навчання або до іншого вищого
навчального закладу,
- в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткового
державного місця.
1.5 Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця
державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і одного напряму
підготовки (спеціальності) після закінчення екзаменаційної сесії на конкурсній
основі за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу і
обов'язковій участі органів студентського самоврядування у прийнятті рішення
щодо переведення.
1.6 Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця
державного замовлення до закінчення ними першого курсу не дозволяється.
1.7 Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця
державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших вищих
навчальних закладів, навчались за рахунок коштів державного бюджету і
отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до ОАДК
ОНПУ.

З

1.8

Правом

першочергового

переведення

на

навчання

за

кошти

державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне
навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента
України та Урядовими рішеннями.
1.9 За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному
напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів
(спеціальностей) здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки
України і у межах державного замовлення відповідного року.

2 ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ
2.1 Вакантні місця державного замовлення визначаються станом на 01
число наступного місяця після закінчення зимової заліково-екзаменаційної сесії
та 01 вересня після закінчення літньої заліково-екзаменаційної сесії.
2.2 Для переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
створюється наказом директора Конкурсна комісія, яка являє собою постійно
діючий орган.
2.3 До складу Конкурсної комісії входять: директор коледжу (голова),
заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, юрист,
голова профспілки студентів, голова ради студентського самоврядування.
2.4 Інформація про проведення конкурсу на переведення студентів
доводиться до відома студентів Конкурсною комісією, де зазначається кількість
вакантних місць за напрямами підготовки (спеціальностями) і курсами, терміни
подання необхідних документів, час проведення засідання комісії.
2.4.1 Студенти, які претендують на переведення, на протязі 10 днів до
засідання Конкурсної комісії, на якому буде розглядатись питання про
переведення, подають наступні документи:
- заяву на ім'я директора коледжу встановленого зразка (Додаток 1);
- інші документи, які надають переважне право на переведення.
2.4.2 Для забезпечення виконання планових показників випуску фахівців
за кошти державного бюджету, Конкурсна комісія збирається на позачергові
засідання в разі виникнення вакантних місць державного замовлення.
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2.4.3 Засідання Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який
підписують усі її члени.
2.4.4 Студенти віднесені до категорій яким надають переважне право для
переведення на державне замовлення:
- відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" надане право на зарахування поза конкурсом;
- інваліди І, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю),
відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні";
- відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- відповідно

до

Закону України

"Про

підвищення

престижності

шахтарської праці" надане таке право;
- відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;
- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки;
За відсутності студентів, що мають переважне право на переведення відбір
проводиться за рейтингом успішності студентів.
2.5

Протягом 10 календарних днів Конкурсна комісія формує справи

претендентів на переведення. До матеріалів справи входять:
- заява студента, який претендує на переведення;
- витяг з навчальної картки студента або копія залікової книжки за останні
семестри;
- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо
таке право є);
- подання органу студентського самоврядування ОАДК ОНПУ;
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До участі в конкурсі не допускаються студенти, які протягом навчання
порушували правила внутрішнього розпорядку ОАДК ОНПУ, та які мають
заборгованість по оплаті за попередні семестри.
2.6 На першочергове переведення на навчання за кошти державного
бюджету можуть претендувати студенти, право яких на таке навчання визначено
відповідними Законами України, Указами Президента України та урядовими
рішеннями. Переведення студентів, які під час навчання в ОАДК ОНПУ набули
таке право, може здійснюватися на поза конкурсній основі та в інші терміни.
2.7 Конкурсна комісія при винесенні рішення враховує рейтинг успішності
студентів на підставі середнього балу за останній семестр. За умови рівного
середнього балу успішності переваги надаються студентам, які беруть активну
участь в навчальній та громадській роботі ОАДК ОНПУ; є переможцями
олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають високі
морально-етичні якості.
2.8 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.
Конкурсної комісії є правомочною при наявності на її засіданні 2/3 членів
комісії.
2.9 У випадку відсутності заяв студентів, які навчаються на договірній
основі, про переведення на наявні вакантні місця державного замовлення на
даному напрямі підготовки (спеціальності) Конкурсна комісія може прийняти
рішення про звернення за дозволом до Міністерства освіти і науки України про
переведення на ці місця студентів з інших напрямів підготовки (спеціальностей).
2.10 Переведення студентів ОАДК ОНПУ з навчання на договірній основі
на навчання за кошти державного бюджету здійснюється лише за наявності
вакантних бюджетних місць та за умови повної оплати за надані освітні послуги
(в тому числі за поточний семестр до дати переведення):
- в межах одного напряму підготовки (спеціальності) - наказом директора;
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- на вакантні місця з інших напрямів підготовки (спеціальності) - наказом
директора після отримання дозволу Міністерства освіти і науки України на таке
переведення.
2.11

На основі пропозицій Конкурсної комісії директор коледжу видає

наказ про переведення студентів.

Заступник директора
з навчальної роботи
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Додаток 1
Директору ОАДК ОНПУ
Мироненку С.В.
Студента (ки )____ курсу, групи
Спеціальності_______________
Денної платної форми навчання

(ПІП)

Заява
Прошу перевести мене із навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
на вакантне місце державного замовлення цього ж напряму (спеціальності)
підготовки. До заяви додаю наступні документи:
(за наявності вказати до якої пільгової категорії відноситься)

«_____»_____________201___ р.
(підпис)

ТПЩ
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