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ПОЛОЖЕННЯ 

 

про переведення студентів на вакантні місця  

регіонального (державного) замовлення 

у Черкаському державному бізнес-коледжі 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту»; 

Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про фахову передвищу 

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» (затверджено 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. №245) та 

іншими нормативними документами. 

1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в 

Черкаському державному бізнес-коледжі (далі – Коледж) на договірній основі  

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (далі – платна форма 

навчання), на навчання за кошти державного або регіонального (місцевого) 

бюджету  (державна форма навчання). 

1.3. Переведення студентів з платної форми навчання на державну 

здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідною 

спеціальністю за наявності вакантних або додаткових місць на навчання за 

кошти державного або регіонального (місцевого) бюджету. 

1.4. Переведення здійснюється відкрито,  на конкурсній основі, за рейтингом 

успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу, за обов’язкової 

участі органів студентського самоврядування.  

1.5. Вакантні місця регіонального (державного) замовлення з’являються в 

результаті відрахування з Коледжу студентів, які навчалися за кошти 

державного або регіонального (місцевого) бюджету, або переведення їх на 

іншу форму навчання чи до іншого закладу освіти, а також у разі виділення  

органом державної виконавчої влади, або Міністерством освіти і науки 

України додаткових місць за регіональним (державним) замовленням, інших 

випадках. 



1.6. Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти 

державного або регіонального (місцевого) бюджету користуються особи, 

право яких на безоплатне навчання визначено відповідними Законами 

України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями для студентів 

з числа: 

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років; 

– інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів; 

– осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 

таке право; 

– дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

– багатодітних сімей, до складу яких входять троє і більше дітей; – осіб, 

визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», та їх дітям; 

– дітей, один із батьків яких загинув (безвісно відсутній) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфлікті 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. 

1.7. Переведення студентів з платної форми навчання на державну 

здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності, однакової бази 

вступу (базової загальної середньої освіти, або повної зальної середньої 

освіти) та після закінчення екзаменаційної сесії. 

2. Порядок оголошення конкурсу на вакантні місця на навчання за 

кошти державного або місцевого бюджету, подання документів 

2.1. За наявності вакантних місць державного або регіонального (місцевого) 

бюджету у десятиденний термін директор видає наказ про оголошення 

конкурсу на вакантні місця. Підставою до наказу є подання заступника 

директора, декана факультету (завідувача відділення), завідувача випускаючої 

кафедри (циклової комісії) з зазначенням кількості вакантних місць 

державного або регіонального (місцевого) бюджету за спеціальностями, 

курсами, базою вступу, терміну подання необхідних документів до розгляду 

конкурсної комісії.  

2.2 Наказ повинен бути розміщений на сайті коледжу та інших інформаційних 

ресурсах. Заступник директора, декани факультетів (завідувач відділення), 



завідувачі випускаючих кафедр (циклових комісії) повідомляють студентів, 

органи студентського самоврядування та профспілкові органи Коледжу про 

наявність вакантних  місць на навчання за кошти державного або 

регіонального (місцевого) бюджету. 

2.3. До участі в конкурсі на вакантні місця за кошти державного або 

регіонального (місцевого) бюджету допускаються студенти, які не мають 

академічної заборгованості, заборгованості з оплати за навчання та можуть 

бути віднесені до однієї з перерахованих нижче категорій: 

2.3.1. Студенти, яким законодавством України гарантовано право на пільги 

щодо навчання за рахунок державного або місцевого бюджету, що 

перераховані в п.1.6.;  

2.3.2. Студенти, які займають перші місця за середнім показником рейтингу 

успішності за результатами усіх сесій;  

2.3.3. Студенти денної форми навчання, які є переможцями (лауреатами) 

всеукраїнських, європейських, світових чемпіонатів та змагань різних рівнів, 

творчих конкурсів, предметних олімпіад ( конкурсів наукових робіт), зробили 

вагомий внесок у життя та розвиток Черкаського державного бізнес-коледжу 

та беруть активну участь в усіх напрямах діяльності коледжу, тощо. 

2.4. Студенти, які відповідно до 2.3. мають право щодо переводу на навчання 

за кошти державного або місцевого бюджету, повинні протягом десяти днів з 

моменту оголошення інформації про наявність вакантного місця на навчання 

за кошти державного або місцевого бюджету подати в навчальну частину 

наступні документи: 

– особисту заяву на ім’я директора коледжу (Додаток 1); 

– документ, який засвідчує результати навчання за весь період (Додаток 2) 

– копії підтверджуючих документів, що дають право на отримання соціальних 

пільг (якщо таке право є); 

– копії документів, що підтверджують активну участь студента в науковому 

або громадському житті коледжу або країни: медалі, грамоти, дипломи, 

подяки тощо; 

2.5. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

навчальний відділ формує рейтинг успішності студентів платної форми, які 

навчаються на відповідному курсі спеціальності (за результатами усіх сесій). 

3. Процедура прийняття рішення про рекомендацію щодо переведення 

3.1. Розгляд питання щодо переведення студента на навчання за кошти 

державного або регіонального (місцевого) бюджету здійснює комісія в 

триденний строк після подачі деканом (завідувачем відділення, завідувачем 

кафедри (ЦК) відповідних документів, рейтингу успішності претендентів на 

переведення. Склад комісії затверджується наказом директора.  



До складу комісії входять: заступник директора з НМР - голова комісії; 

заступник директора з виховної роботи, декани (завідувачі відділень), 

завідуючі випускаючих кафедр (циклових комісій), юрист, секретар, 

представники профспілок та органів студентського самоврядування. 

Присутність студентів, які подали документи щодо їх переведення на 

державну форму навчання, на засіданні комісії є обов’язковою.  

3.2. Комісія на основі рейтингу успішності студентів відповідного курсу 

спеціальності, бази вступу, вивчення наданих студентами документів, а також 

на основі проведеної співбесіди з претендентами виносить рішення 

«рекомендувати або не рекомендувати» студента щодо переведення його на 

вакантне місце на навчання за кошти державного або регіонального 

(місцевого) бюджету.  

3.3. Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з платної 

форми навчання на навчання за кошти державного або регіонального 

(місцевого)  бюджету приймається шляхом голосування всіх членів комісії. 

Рішення комісії оформлюється відповідним протоколом, який має бути 

відразу підписаний усіма членами комісії. 

4. Затвердження рішення щодо переведення на навчання за кошти 

державного або місцевого бюджету 

4.1. На підставі витягу з протоколу засідання комісії директор Коледжу, за 

поданням заступника директора з навчально-методичної роботи, видає наказ 

про переведення студентів з платної форми навчання на вакантні місця 

регіонального (державного) замовлення.  

4.2. Витяг з протоколу засідання комісій з питання переведення на навчання за 

кошти державного або регіонального (місцевого)бюджету, а також відповідні 

документи студентів є обов’язковим додатком до наказу.  

4.3. Студентам, які переведені на навчання за кошти державного або 

регіонального (місцевого) бюджету, може призначатися стипендія (за 

результатами попереднього семестрового контролю) з першого числа місяця, 

що настає за датою їх зарахування, відповідно до Порядку призначення і 

виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 

882 від 12 липня 2004 р. зі змінами.  

5. Особливі умови 

5.1. При негативному рішенні комісії, студент може подати в десятиденний 

термін апеляцію, яка повинна бути розглянута протягом двох тижнів з 

моменту реєстрації даної апеляції секретарем комісії.  

5.2. При неможливості заповнення вакантних місць регіонального 

(державного) замовлення спеціальності на момент проведення конкурсу, 



вакантне  місце на навчання за кошти державного або регіонального 

(місцевого) бюджету приймає участь у наступному конкурсі. 

5.3. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного 

кредиту, то переведення на навчання за кошти державного або регіонального 

(місцевого) бюджету можливе за умови повного погашення отриманого 

кредиту за час навчання згідно чинного законодавства та шляхом внесення 

змін до укладеного раніше  Договору про надання освітніх послуг між вищим 

навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. 

 5.4. При трьохсторонніх договорах (студент, Коледж та юридична особа) 

переведення студентів здійснюється за умови внесення відповідних змін до 

Договорів про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та 

фізичною (юридичною) особою з дотриманням вимог чинного законодавства.  

5.5. При переведенні на навчання за кошти державного або регіонального 

(місцевого) бюджету, сплачені студентом кошти  за навчання, повертаються за 

особистою заявою, виходячи з фактичного терміну навчання на договірній 

основі.  

 


