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Затверджено наказом директора 

Чернівецького коледжу дизайну та 

економіки від 08.04.2014 р. № 107–од  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на вакантні місця державного  

замовлення в Державному вищому навчальному закладі  

«Чернівецький коледж дизайну та економіки»  

 

 

1. Загальні положення  

 

 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, 

Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060, Закону України 

«Про вищу освіту» від 17.01.2002 року № 2984, Закону України «Про 

забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 року № 2342, 

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15.07.1996 року № 245, листа Міністерства освіти і 

науки України від 21.01.2010 року № 1/9–21 «Про переведення на вакантні 

місця державного замовлення», Статуту Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки».  

 1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в 

Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки» (далі – коледж) за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно 

до Договорів про надання освітніх послуг на навчання (далі – навчання на 

договірній основі), на вакантні місця державного замовлення. 

 1.3. Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення 

здійснюється з метою виконання доведених Міністерством освіти і науки 

України «Обсягів державного замовлення на прийом та випуск фахівців з 

вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» 

у конкретній академічній групі. 

1.4. Переведення студентів з навчання на договірній основі на вакантні 

місця державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і однієї 

спеціальності в термін до одного місяць після звільнення місця державного 

замовлення на конкурсній основі. 

1.5. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця 

державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших ВНЗ, 

навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду 

директора на переведення до даного коледжу. 
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1.6. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній 

спеціальності, використання вакантних місць з інших 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. При наявності вакантних місць державного замовлення в 

конкретній академічній групі, директор коледжу видає наказ про оголошення 

конкурсу на вільне місце державного замовлення з встановленням строків 

подання заяв від претендентів. 

 2.2. Претенденти на переведення, після оголошення конкурсу про 

наявність вакантних місць, подають до навчально–методичного кабінету 

заяву на ім’я директора коледжу (додаток 1) із документами, які є мотивацією 

переводу. Заяву методист коледжу реєструє в журналі (додаток 2).  

 2.3. Після закінчення терміну подання заяв методист коледжу протягом 

3 робочих днів формує справи претендентів на переведення. До матеріалів 

справи входять: 

 заява студента, який претендує на переведення або заява його 

замовника; 

 подання завідуючого відділенням звіту про результати навчальної 

діяльності студента за останній семестр; 

 копії документів, що дають право на отримання пільг (якщо таке право є); 

 подання заступника директора з виховної роботи про участь студента в 

громадському житті коледжу; 

 характеристика куратора академічної групи (для студентів денної 

форми навчання). 

2.4. Правом першочергового переведення з навчання на договірній 

основі на місце державного замовлення серед претендентів користуються: 

 особи з числа дітей–сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 студенти з обмеженими можливостями, які мають I або II груп 

інвалідності чи дітям–інвалідам; 

 студенти, які належать до I або II категорій потерпілих від ЧАЕС чи 

постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС; 

 студенти, які належать до членів сімей загиблих (тих, які пропали 

безвісти) військовослужбовців; 

 студенти з малозабезпечених сімей; 

 студенти з багатодітних сімей; 

 студенти з неповних сімей чи сімей, один з батьків якої – інвалід; 

 особи, які мають середній бал успішності 5,0. 
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2.5. Методист коледжу сформовані справи передає на розгляд засідання 

адміністративної ради із запрошенням представників профспілкового 

комітету студентів та органів студентського самоврядування. 

На даному засіданні здійснюється процедура з оформлення 

конкурсного рейтингу, до якого враховується: 

 пільгова категорія студента, визначена чинним законодавством; 

 середній бал успішності студента;  

 активна участь в навчальній та громадській роботі коледжу;  

 переможці олімпіад, конкурсів, нагороджені грамотами та ін.  

Прийняття рішення оформляється протоколом. 

2.6. Переведення студента здійснюється за наказом директора коледжу 

на підставі рішення адміністративної ради та профспілкового комітету 

студентів з першого числа наступного місяця. 

За результатами навчальної діяльності, в разі успішного навчання, 

студенту денної форми навчання, якого переведено на навчання за 

державним замовленням, наказом директора призначається академічна 

стипендія з першого числа місяця, що настає за місяцем переведення. 

 

 

 

 

Методист         Н. М. Кисилиця  

 

Керівник бухгалтерської служби, 

головний бухгалтер       Н. О. Чобану  
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Додаток 1 

 

Директора Чернівецького коледжу 

дизайну та економіки  

Гапей А.В. 

студента групи _________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

З А Я В А 

 

 Прошу допустити мене до участі у конкурсі на переведення з навчання 

за кошти фізичних (юридичних) осіб на вакантне місце державного 

замовлення. 

 До заява додаю наступні документи: 

1. _______________________________________________________; 

2. _______________________________________________________; 

3. _______________________________________________________; 

4. _______________________________________________________; 

5. _______________________________________________________. 

 

 

 

 

 

«____»_____________20___р.     _______________ 
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Додаток 2 

 

 

ЖУРНАЛ  

реєстрації заяв студентів, які беруть участь у конкурсі  на переведення  

з навчання на договірній основі на вакантні місця державного замовлення 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Група, 

спеціальність 

Дата 

подання 

документів 

Перелік 

поданих 

документів 

Примітка 

      

 

 


