
Порядок 
переведення студентів Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій 

Чернігівського національного технологічного університету, що навчаються за 
кошти фізичних або юридичних осіб (на договірній основі) на вакантні місця 

державного замовлення  
 

Порядок розроблений у відповідності до Конституції України, Закону 
України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства 
освіти України № 245 від 15.07.1996 р. «Про затвердження Положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів 
освіти» та листа Міністерства освіти і науки України від 21.10.2010 року № 1/9-21 
«Про переведення на вакантні місця державного замовлення».  

 
1 Загальні питання 

 
1.1 Даний Порядок регулює порядок переведення осіб, які навчаються у 

Коледжі транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівському національного 
технологічному університеті (далі – КТКТ ЧНТУ) на договірній основі з оплатою за 
рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, 
організацій, установ, фізичних та юридичних осіб (далі - на договірній основі), на 
навчання яке фінансується з державного бюджету України (далі - навчання за 
державним замовленням).  

 
1.2 Переведення студентів, які навчаються на договірній основі на навчання 

за державним замовленням здійснюється на конкурсній основі в межах 
ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних або 
додаткових місць державного замовлення.  

 
1.3 Вакантні місця державного замовлення утворюються в результаті 

відрахування з КТКТ ЧНТУ студентів, які навчалися за державним замовленням, 
або переведення їх до іншого вищого навчального закладу або в разі виділення 
Міністерством освіти і науки України додаткових місць державного замовлення, а 
також вивільнення місць в інших випадках, передбачених чинним законодавством 
(академвідпустки, відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років тощо).  

 
1.4 Переведення студентів з навчання на договірній основі на навчання за 

державним замовленням здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності.  
За виняткових умов і з дозволу Міністерства освіти і науки України можливе 

переведення студентів з навчання на договірній основі на місця державного 
замовлення перерозподілені з іншої спеціальності, але тільки в межах одного курсу. 

  
 1.5. Після кожного семестру на денному і заочному відділені, в разі наявності 
вакантних місць за держзамовленням та успішної здачі сесії, студенти платної 
форми навчання можуть бути переведені на навчання за держзамовленням. 
 Переведення здійснюється за особистою заявою студента на конкурсній 
основі.  
 Право на переведення на навчання за державним замовленням надається 
студентам за рівних умов в наступній черговості: 



 - особи, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону 
України «Про охорону дитинства»; 
 -  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,  
 -  інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років,  
 - осіб, які мають пільги відповідно до Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»,  
 - малозабезпечених та багатодітних сімей (статус повинен бути 
підтверджений відповідними документами),  
  -учасників бойових дій військовослужбовців, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, а також, працівників підприємств, установ, 
організацій, які залучались до участі в антитерористичній операції, у порядку, 
встановленому законодавством 
 - найвищий середній бал за минулу сесію; 
 - участь у громадських заходах коледжу. 
 

2 Процедура оголошення конкурсу та порядок подання документів на 
переведення на місця державного замовлення 

 
2.1 Про наявність вакантних місць державного замовлення на певному курсі і 

спеціальності завідувач відділення зобов’язаний повідомити студентів шляхом 
оголошення на спеціальності конкурсу з визначеним терміном подання студентів 
про перевід на навчання на вакантні місця державного замовлення.  

 
2.2 Особи, які навчаються на договірній основі і бажають навчатися за 

державним замовленням, в 10-ти денний термін з дати оголошення конкурсу 
повинні подати в навчальну частину заяву на ім’я директора коледжу. До заяви 
додаються:  

- довідка про склад сім’ї;  
- інші документи, які підтверджують пільги на безоплатне навчання 

відповідно до чинного законодавства.  
 
2.3 Заява студентів, які бажають перевестись на вакантні місця державного 

замовлення, реєструються журналі.  
 
2.4 На кожну подану заяву накладаються резолюції голови студентської ради, 

керівника групи та завідувача відділення.  
 
2.5 Рада віділення розглядає подані документи, формує рейтинг успішності та 

приймає первинне рішення щодо можливості переведення певного студента на 
навчання за державним замовленням. Рішення ради відділення оформляється 
протоколом, в якому зазначається рейтинг успішності, соціальний статус та участь 
у житті коледжу студентів, які претендують на переведення на вакантні місця 
державного замовлення.  

 



Рішення щодо можливості переведення певного студента на навчання за 
державним замовленням приймається шляхом відкритого голосування простою 
більшістю голосів всіх членів ради відділення з формування рейтингу успішності. 

 Рейтинг успішності доводиться до відома студентам, які подали заяви на 
переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше п’яти робочих 
днів з останнього дня подачі документів до навчальної частини. 

 
2.6 Протокол ради відділення з формування рейтингу успішності та інші 

документи, надані студентами, подаються на розгляд адміністративної ради щодо 
переведення їх на вакантні місця держзамовлення. 
 

3 Розгляд документів Комісією та прийняття рішення про переведення 
 

3.1 Остаточне рішення про переведення осіб, які навчаються на договірній 
основі на навчання за державним замовленням приймається рішенням 
адміністративної ради.  

 
3.2 Рішення про переведення осіб, які навчаються на договірній основі на 

навчання за державним замовленням приймається шляхом відкритого голосування 
простою більшістю голосів всіх членів адміністративної ради.  

 
3.3 Засідання адміністративної ради оформлюється протоколом.  
 
3.4 Засідання адміністративної ради є правомочним, якщо в ньому прийняли 

участь не менше три чверті її складу.  
 

4.Затвердження рішення адміністративної ради та видання наказу 
 

4.1 На основі рішення адміністративної ради видається наказ директора 
коледжу про переведення студентів, які навчаються на договірній основі на 
вакантні місця державного замовлення.  

 
4.2 Переведення студентів на місця державного замовлення здійснюється з 

першого числа місяця, що настає після місяця в якому Комісією було прийнято 
рішення про переведення.  

 


