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І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Це положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону 

Україгіи «Про освіту», Закону України про «Про вищу освіту», Положення 
про організацію освітнього процесу в Харківському ордена «Знак Пошани» 
електромеханічному технікумі транспортного будівництва (далі -  технікум), 
листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні 
місця державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21.

2. Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне 
здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності та після закінчення 
екзаменаційної сесії.

3. Переведення студентів технікуму, що навчаються на 1-му курсі, 
не дозволяється. За умови виключних обставин це питання може 
розглядатися Міністерством освіти і науки України. Переведення 
здійснюється щосеместрово.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
1. Переведення студентів з платного навчання на навчання за рахунок 

державного бюджету здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки 
за відповідною спеціальністю за наявності вакантних або додаткових 
бюджетних місць. Переведення здійснюється відкрито, виключно на 
конкурсній основі, за рейтингом успішності студентів та з урахуванням їх 
соціального статусу, за обов’язковим погодженням з органами студентського 
самоврядування.

2. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті 
відрахування з технікуму студента, який навчався за рахунок державного 
бюджету, або переведення його на іншу форму навчання чи до іншого 
навчального закладу, а також у разі виділення Міністерством освіти і науки 
України додаткового державного місця.

3. Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися з контрактної 
на бюджетну форму навчання, більше ніж бюджетних місць, переведення 
здійснюється на конкурсній основі за погодженням зі Студентською Радою 
технікуму та з урахуванням:

• В перщу чергу — успішності навчання;
• Складного матеріального становища;
• Особливих обставин (сирітство, інвалідність тощо);
• Багатодітних сімей, до складу яких уходять п’ятеро і більше дітей;
• Інших пільг, передбачених відповідними Законами України, Указами 

Президента України та Урядовими рішеннями.
За умови однакового рівня успішності потрібно враховувати участь 

в науковій роботі та в громадському житті технікуму.



4. Рішення про переведення приймається Педагогічною радою 
технікуму, після чого видається наказ.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1. На ім’я директора технікуму подається заява про переведення 

з обгрунтуванням причини та додаються наступні документи:
- копію залікової книжки за останні два семестри;
- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо 

таке право є);
- копії документів, що підтверджують активну участь студента в 

науковому або громадському житті технікуму або країни: медалі, грамоти, 
дипломи, подяки тощо;

- витяг з протоколу загальних зборів групи.
Заява засвідчується підписом завідувача відділення та класного 

керівника.

2. У тижневий термін адміністрацією технікуму аналізується успішність 
студента, наявність вільних місць та визначається прохідний бал серед 
бажаючих перевестись.

3. Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з платного 
навчання на навчання за рахунок коштів державного бюджету приймається на 
Педагогічній раді технікуму шляхом голосування. Рішення Педагогічної ради 
оформлюється відповідним протоколом, який підписує голова та секретар. 
Після засідання Педагогічної ради завідувач відділення готує проект наказу 
про переведення на навчання за рахунок держбюджету. До наказу подається 
витяг з засідання Педагогічної ради та необхідні документи.

4. Студентам, які в установленому порядку переведені на навчання за 
державним замовленням, стипендія призначається і виплачується за 
результатами попереднього семестрового контролю з першого місця 
наступного семестру згідно з діючим Положенням про призначення і виплату 
стипендій.

5. У разі відмови студентові у переведенні на навчання за державним 
замовленням згідно з даним Положенням студент має право подати заяву 
після наступного семестрового контролю.

Завідувачі відділеннями

О.Ю. Твердохлібова


