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Дане положення регулює порядок переведення студентів, які навчаються на
договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих
міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на
вакантні місця державного замовлення у Лохвицькому механіко-технологічному
коледжі Полтавської державної аграрної академії.
Нормативна база:
- Закон України про «Про вищу освіту» № 2984-ІІІ, зі змінами від 4 листопада
2005 р.;
- Наказ Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р. «Про
затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих навчальних закладів»;
- лист Міністерства освіти і науки України «Про переведення студентів, на
вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21.
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у
Лохвицькому механіко-технологічному коледжі Полтавської державної аграрної
академії (далі - коледж) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів
місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій,
установ, фізичних та юридичних осіб (далі - контрактна форма навчання), на
навчання, яке фінансується з державного бюджету (далі - державна форма
навчання).
1.2. Переведення студентів з контрактної форми навчання на державну
здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки зі
спеціальності за умови наявності вакантних або додаткових держбюджетних
місць.
1.3. Вакантні місця державного замовлення з'являються в результаті
відрахування з коледжу студента, який навчався на державній формі, або
переведення його на іншу форму навчання, чи до іншого вищого навчального
закладу, а також в разі виділення Міністерством освіти і науки України
додаткового державного місця, інших випадках.
1.4. Переведення студентів з контрактної форми навчання на державну
здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності. За виняткових умов і з
дозволу Міністерства освіти і науки України можливе переведення з контрактної
форми навчання на державну студентів інших курсів.
1.5. При переведенні з контрактної форми навчання на державну
враховуються пільги, передбачені законодавством України для:
сиріт та студентів, які залишилися без піклування батьків;
інвалідів І та II груп;
студентів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і
віднесені до І та II категорій та діти військовослужбовців Збройних Сил України,
інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули
під час виконання службових обов'язків;

У випадку відсутності пільгових категорій учасників конкурсу на місця
держзамовлення, першочергово претендують студенти, які на момент подачі заяв
на переведення стали сиротами (за умови успішного навчання). В інших випадках
на місця держзамовлення претендують студенти, які мають вищий середній бал
успішності за результатами екзаменаційних сесій за п'ятибальною шкалою
оцінювання від 4 до 5.
В окремих випадках студенти, які бажають перевестися з контрактної
форми навчання на державну та мають середній бал успішності за період
навчання нижче 4, можуть претендувати на вакантне місце державного
замовлення, якщо мають тяжке матеріальне становище і складні сімейні
обставини. При цьому враховується активність їх участі в науково-дослідній
роботі, громадському житті коледжу за наявністю рекомендації керівників
наукових гуртків, колективів художньої самодіяльності, спортивних секцій тощо.
2. Оформлення документів
2.1. Про наявність вакантного державного місця на певному курсі і

спеціальності навчальна частина зобов'язана повідомити студентів.
2.2. Особи, які навчаються за контрактною формою навчання і бажають
навчатися за кошти державного бюджету, повинні протягом десяти днів з
моменту отримання інформації про наявність вакантного державного місця
подати в навчальну частину документи:
заяву на ім'я директора встановленого зразка;
характеристику, рекомендацію;
документи про пільги батьків та студентів, якими користується згідно
з чинним законодавством (якщо такі є);
копії свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків) (для студентів,
які стали сиротами після вступу до коледжу) (якщо такі є);
2.3. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів,
навчальна частина формує рейтинг успішності студентів контрактної форми, які
навчаються на даному курсі та спеціальності і готує службове подання на розгляд
конкурсної комісії по переведенню з контрактної форми навчання на вакантні
місця державного замовлення.
3. Розгляд документів конкурсною комісією та прийняття рішення
3.1. Рішення про переведення осіб з контрактної форми навчання на

державну приймається конкурсною комісією.
3.2. До складу конкурсної комісії входять:
голова - директор коледжу; члени комісії: заступники директора коледжу;
голова ради студентського самоврядування, завідувачі відділеннями; секретар
комісії.
Склад комісії затверджує директор коледжу.
3.3. Рішення про переведення осіб з контрактної форми навчання на
державну приймається шляхом голосування всіх членів комісії.
3.4. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписують усі члени комісії.

4. Затвердження рішення конкурсної комісії та видання наказу
4.1. На основі рішення конкурсної комісії директор коледжу видає наказ про
переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні місця
державного замовлення.

