
Положення
про переведення студентів Полтавського базового медичного 

коледжу з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб
(за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного

бюджету

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі:
-  Конституції України;
-  Закону «Про вищу освіту»;
-  Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих навчальних закладів освіти (затверджено наказом 
Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245);

-  листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на 
вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21.

1.2. Переведення студентів Полтавського базового медичного коледжу 
(далі ПБМК) з форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (далі -  
контрактна форма навчання) на навчання за кошти державного бюджету 
(далі -  бюджетна форма навчання) здійснюється на конкурсній основі 
наказом директора на підставі рішення педагогічної ради щодо переведення
з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення.

1.3. Переведення студентів із контрактної форми навчання на 
бюджетну здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу 
підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних або додаткових 
бюджетних місць.

1.4. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті 
відрахування з ПБМК 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.

1.5. Переведення студентів із контрактної форми навчання на 
бюджетну здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності.

1.6. При переведенні з контрактної форми навчання на бюджетну 
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;

1.7. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця 
державного заморлення мають і студенти, які вступили до інших вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, навчались за рахунок коштів 
державного бюджету і отримали згоду керівників вищих навчальних 
закладів на переведення до ПБМК.

2. Організаційні питання

2.1. Переведення студентів ПБМК, що навчаються за контрактною 
формою навчання, на бюджетну форму навчання можливе:

- за наявності вільних бюджетних місць;
- виключно на конкурсній основі за рейтингом успішності студентів із 

урахуванням їх соціального статусу або правом першочергового 
переведення;

- за умови, якщо успішність студента за дві останні сесії складала від
4 до 5 балів (відповідно до 5-ти бальної шкали оцінювання) або від 7 до 12 
балів (відповідно 12-ти бальної);

- за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах 
одного напряму навчання.

2.2. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного 
замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом 
успішності студентів із урахуванням їх соціального статусу. За інших 
однакових умов до уваги береться участь студента в науковій роботі, у 
громадському житті відділення, коледжу, причому на першочергове 
переведення на навчання за кошти державного бюджету претендують 
студенти, право яких на навчання за державним замовленням визначено 
відповідними Законами України, Указами Президента України та урядовими 
рішеннями. Переведення студентів, які під час навчання в ПБМК набули таке 
право, може здійснюватися на позаконкурсній основі.

2.3. Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу 
і напряму підготовки (спеціальності) як різниця між цифрою плану прийому 
відповідного року і фактичною чисельністю студентів, що навчається за 
рахунок бюджету на цьому курсі з цього напряму підготовки (спеціальності).

2.4. Адміністрація коледжу (або навчальна частина) інформує студентів 
про наявність вакантних місць на бюджетній формі навчання, про умови 
переведення на них та розпорядженням по коледжу оголошує конкурс.

2.5. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми 
навчання на бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до педагогічної ради з 
питань переводу з контрактної форми навчання на бюджетну, на якому буде



розглядатися відповідне питання, подає завідувачу відділення такі 
документи:

-  заяву на ім’я директора ПБМК. Заява засвідчується підписом 
заступника директора з навчальної роботи та завідувачем відділення, на 
якому навчається студент.

-  копію залікової книжки;
-  характеристику з рекомендацією / нерекомендацією про переведення, 

підписану керівником групи, у якій навчається студент, завідувачем 
відділення, головою студентської ради коледжу. У характеристиці має бути 
вказаний рейтинг студента;

-  документи про пільги, якими студент 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);

-  довідку з місця роботи батьків, де вказано доходи за 6 місяців та склад 
сім’ї;

-  довідка про матеріальне забезпечення.
2.6. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

навчальна частина формує рейтинг успішності студентів контрактної форми, 
які навчаються на даному курсі та спеціальності, завідувач відділення готує 
подання на розгляд педагогічної ради щодо переведення з контрактної форми 
навчання на вакантні місця державного замовлення.

3. Розгляд документів та прийняття рішення
3.1. Рішення про переведення осіб із контрактної форми навчання на 

бюджетну приймається педагогічною радою.
3.2. Рішення про переведення осіб із контрактної форми навчання на 

державну приймається шляхом голосування всіх членів педагогічної ради та 
оформляється протоколом.

3.3. На основі рішення педагогічної ради директор ПБМК видає наказ 
про переведення студентів із контрактної форми навчання на вакантні місця 
державного замовлення.

Заступник директора 
з навчальної роботи Л.П.Вонсович


