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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНОГО
ТЕХНІКУМУ КОНОТОПСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУМДУ З НАВЧАННЯ ЗА
РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ЗА КОНТРАКТОМ)
НА НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
1. Загальні положення
1.1. Ц,е Положення розроблено відповідно до Конституції України; Закону
України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Положення про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів
освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 року №
245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за №427/1452;
листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця
державного замовлення» від 21.01.2010 року № 1/9-21; Статуту Сумського
державного університету, Положення Політехнічного технікуму КІСумДУ.
1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в
Політехнічному технікумі КІСумДУ (далі - ПТ КІСумДУ) на договірній основі з
оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств,
підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб (далі - платне
навчання), на навчання, що фінансується з державного бюджету (далі держбюджетне навчання).
1.3. Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється
в межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідним напрямом підготовки
(спеціальністю) за наявності вакантних або додаткових держбюджетних місць та
при необхідності за згодою замовників. Переведення здійснюється відкрито, за
обов’язкової участі органів студентського самоврядування та профспілкової
організації студентів.
1.4. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті
відрахування з ПТ КІСумДУ студента, який навчався за кошти держбюджету, або
переведення його на іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального

закладу, а також у разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткового
державного місця, інших випадках.
1.5. Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти
державного бюджету користуються особи, право яких на безоплатне навчання
визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та
Урядовими рішеннями для студентів з числа:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років;
- інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;
- осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке
право;
- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов’язків;
- багатодітних сімей, до складу яких уходять п’ятеро і більше дітей;
- таких, які мають тяжке матеріальне становище тощо.
Право брати участь у конкурсі щодо зарахування на вакантні місця державного
замовлення мають і студенти, які вступили до ГГІ КІСумДУ з інших вищих
навчальних закладів, де навчались за рахунок коштів державного бюджету і
отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до даного
вищого навчального закладу.
1.6. Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється
в межах одного курсу і одного напряму підготовки (спеціальності) та після
закінчення екзаменаційної сесії.
2. Порядок переведення на вакантні місця
державного бюджету, подання документів
2.1. 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 технікуму, 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 технікумі набули таке
право, може здійснюватися на позаконкурсній основі та в інші терміни.
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 технікуму інформує студентів про наявність вакантних місць на
бюджетній формі навчання, про умови переведення на них та розпорядженням по
технікуму оголошує конкурс.
2.5. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми навчання на
бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до засідання педагогічної ради, на якій буде
розглядатися відповідне питання, подає директору технікуму такі документи:

- заяву на ім'я директора технікуму встановленого зразка. Заява засвідчується
підписом завідуючого відділенням, на якому навчається студент.
- копію індивідуального навчального плану (залікової книжки);
- характеристику з рекомендацією / нерекомендацією про переведення, підписану
куратором академічної групи, у якій навчається студент, головою студентського
самоврядування, головою профспілки (для студентів денної форми навчання). У
характеристиці має бути вказаний середній бал студента, його участь у громадській
діяльності;
- довідку з місця роботи із зазначенням стажу роботи (для студентів заочної форми
навчання);
- 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 технікуму).
2.6. Рішення про переведення приймається педагогічною радою технікуму на
підставі рекомендації куратора академічної групи,завідуючого відділенням, та
голови студентської ради технікуму.
4. Видання наказу про переведення на навчання за кошти держбюджету.
Призначення стипендії.
4.1. На підставі рішення педагогічної ради технікуму директор технікуму видає
відповідний наказ.
4.2. Витяг з протоколу педагогічної ради з питання переведення на навчання за
рахунок держбюджету, а також відповідні документи студента є обов’язковим
додатком до наказу.
4.3. Стипендія студенту призначається і виплачується за результатами
попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою його
переведення з контрактної форми навчання на бюджет відповідно до наказу
директора технікуму (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р.
№ 882 «Порядок призначення і виплати стипендій»).
5. Особливі умови
5.1. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного
кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного
погашення отриманого кредиту за час навчання згідно з чинним законодавством та
внесення змін до укладеного договору.
5.2. При існуванні двосторонніх договорів (студент і підприємство, організація,
установа), або трьохсторонніх договорів (студент, заклад освіти і підприємство,
організація, установа) переведення студентів здійснюється за умови внесення
відповідних змін до даних угод з дотриманням вимог чинного законодавства.
5.3. Якщо студент, який навчається на умовах договору з фізичними та
юридичними особами, сплатив за весь термін навчання та стосовно нього прийнято
рішення щодо переведення на навчання за державним замовленням, йому
повертаються, за особистою заявою, кошти в розмірі, зменшеному на суму
фактичної вартості навчання на договірній основі.
5.4. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному напрямі

(спеціальності) використання місць з інших напрямів (спеціальностей) для
переведення на держбюджет студентів, які під час навчання отримали таке право,
здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України.
Додаток: Заява про переведення на навчання з контрактної форми та бюджет
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