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                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання педагогічної 

ради технікуму 

________________2016   № ____  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про переведення студентів 

 на вакантні місця державного замовлення 

у Державному вищому навчальному закладі 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» 

 

1. Загальні положення 

1.1 Положення є основним нормативним документом, що регламентує 

переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів місцевого бюджету, 

галузевих відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних 

осіб (далі – за контрактом), на вакантні місця державного замовлення (далі – за 

державним замовленням) у Державному вищому навчальному закладі  

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» (далі – 

Технікум). 

Дане Положення розроблено на підставі та у відповідності до: 

-  Конституції України від 28.06.1996; 

-  Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014; 

-  Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001; 

- Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005; 

-  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» від 22.10.1993; 

-  Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» від 21.03.1991; 

-  «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих навчальних закладів освіти», затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245; 

 -  листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні 

місця державного замовлення» від 21.01.2010 року № 1/9-21; 

 - Статуту державного вищого навчального закладу «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум», затвердженого 

наказом Державного агентства рибного господарства України від 

14.03.2014 № 114 ;  

-  «Положення про організацію освітнього процесу у державному вищому 

навчальному закладі «Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум»,  затвердженого протоколом засідання 

педагогічної ради від 18.02.2015 № 5. 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3199
Максим
Текст
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1.2 Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 

замовлення у Державному вищому навчальному закладі «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» (далі - Положення) 

регулює порядок та умови переведення осіб, які навчаються в Технікумі за 

контрактом на вакантні місця державного замовлення. 

1.3 Переведення студентів Технікуму, які навчаються за контрактом, на 

місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення виконання 

державного замовлення на підготовку фахівців певного напряму 

(спеціальності). 

1.4 Переведення студентів, які навчаються за контрактом, на місця 

державного замовлення здійснюється відкрито, на конкурсній основі та з 

обов’язковим врахуванням рейтингів успішності та соціальних статусів 

студентів. Таке переведення можливе  за умови наявності вакантних або 

додаткових держбюджетних місць.  

  Місця державного замовлення є вакантними в результаті: 

- відрахування з Технікуму студентів, які навчалися на місцях 

державного замовлення; 

- переведення студентів на іншу форму навчання або до іншого 

вищого навчального закладу; 

- в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткового 

бюджетного місця. 

1.5 Переведення студентів з навчання за контрактом на місця 

державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і одного напряму 

підготовки (спеціальності) після закінчення екзаменаційної сесії на конкурсній 

основі за умови згоди замовника (особи, з якою укладено договір про 

навчання).  

1.6 Переведення студентів з навчання за контрактом на місця 

державного замовлення до закінчення ними першого курсу не дозволяється. 

1.7 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. Умови переведення 

2.1. Вакантні місця державного замовлення визначаються станом на 

початок семестру відповідним графіком навчально-виробничого процесу 

Технікуму. 

Про наявність вакантних місць державного замовлення на певному курсі, 

напрямі підготовки (спеціальності) у десятиденний термін директор видає наказ 

про оголошення конкурсу щодо переведення на вакантні місця. Підставою до 

наказу є подання заступника директора з навчальної роботи або завідувачів 

відділень відповідних спеціальностей із зазначенням кількості вакантних місць 

державного замовлення, терміну подання необхідних документів до розгляду 

Конкурсною комісією. Наказ розміщується на дощці оголошень навчального 

корпусу та на офіційному сайті Технікуму. Завідувачі відділень повідомляють 
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студентів, органи студентського самоврядування про наявність бюджетних 

вакантних місць.  

2.2 Для забезпечення виконання планових показників випуску  молодших 

спеціалістів за державним замовлення, в разі виникнення вакантних місць, 

збирається Конкурсна комісія.  

Претендент на переведення від власного імені  подає до завідувача 

відділення заяву (з обов’язковою письмовою згодою замовника) на ім’я 

директора Технікуму із зазначенням мотивації переводу.   

Заява надається директору Технікуму на розгляд. Після проставлення 

резолюції, заява передається до Конкурсної комісії де підлягає реєстрації 

секретарем комісії в окремому журналі. 

Конкурсна комісія створюється наказом директора Технікуму щорічно у 

вересні і діє протягом навчального року. Голова комісії призначається 

директором Технікуму. До складу конкурсної комісії за посадами входять: 

заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної 

роботи, голова студентського самоврядування, бухгалтер, голова студентської 

профспілки. 

2.3 Справи щодо переведення осіб, зазначених у п. 3.2  цього Положення 

розглядаються директором технікуму без скликання Конкурсної комісії. 

3. Порядок переведення 

3.1 Протягом 10 календарних днів з початку нового навчального 

семестру Конкурсна комісія формує справи претендентів на переведення.  

До матеріалів справи входять: 

- заява студента, який претендує на переведення; 

-    витяг з навчальної картки студента за останній семестр; 

- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг 

(якщо таке право є); 

- подання органу студентського самоврядування технікуму; 

- довідка заступника директора з виховної роботи  про участь 

студента в науковому або громадському житті Технікуму; 

- довідка економіста про відсутність заборгованості оплати за 

навчання. 
До участі в конкурсі не допускаються студенти, які протягом навчання 

порушували Правила внутрішнього трудового розпорядку Технікуму. 

3.2 Поза конкурсом мають право на переведення студенти з числа: 

- дітей-сиріт і 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 (стаття 19 Закону України «Про охорону 

дитинства»). 
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3.3 При участі у конкурсі першочергове право на переведення (за 

умови успішного навчання та за інших рівних умов) мають студенти: 

- батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України; які померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення 

антитерористичної операції; батьки яких є учасниками бойових дій 

з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 

-    інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди; 

-    діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, учасників бойових дій, працівників правоохоронних 

органів, які загинули під час виконання службових обов’язків; 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надане право на особливості 

здобуття освіти; 
-   діти 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. 

3.4 Комісія враховує рейтинг успішності студентів на підставі 

семестрового контролю. За умови рівного рейтингового балу переваги 

надаються студентам зазначених у п.3.3 цього Положення. На основі рейтингу 

успішності студентів, вивчення наданих документів та проведеної з 

претендентом співбесіди Комісія виносить рішення «рекомендувати» або «не 

рекомендувати» студента для переведення на вакантне місце навчання за 

державним замовленням.  

3.5  Рішення Конкурсної комісії про рекомендацію до переведення 

студентів, які навчаються за контрактом, на місця державного замовлення 

приймається шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом. 

Конкурсна комісія є правомочною при наявності на її засіданні 2/3 членів 

комісії. 

3.6 На підставі витягу з протоколу засідання Конкурсної комісії 

директор Технікуму видає наказ про переведення студентів з контрактної 

форми навчання на вакантні місця державного замовлення. 

3.7 Студентам, які переведені на державну форму навчання 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 від 12 липня 2004 № 882. 

3.8 При переведенні з контрактної форми навчання на навчання за 

державним замовленням надлишкові кошти, які сплатив студент за навчання, 

повертаються за особистою заявою замовника, виходячи з фактичного терміну 

навчання за контрактом. 
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3.9 У випадку відсутності заяв студентів, які навчаються за контрактом, 

про переведення на наявні вакантні місця державного замовлення на даному 

напрямі підготовки (спеціальності) відповідного курсу 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). 

          3.10 Прийом на вакантні місця державного замовлення, які виникають 

станом на 01 липня, здійснюється в період щорічної вступної кампанії.  

 

 

 

Заступник директора 

з навчальної роботи                                    Л.М.Бурдюжа                   

 

Юрисконсульт                    К.В.Автєньєва 
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