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1. Загальні положення 

 
 1.1. Це Положення розроблено відповідно до: 
- Конституції України, 
- Закону України «Про вищу освіту», 
- Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року №835/2014 «Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян», 
- «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 
закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 
15.07.1996 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452; 
- листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-21 від 21.01.2010 р. «Про переведення 
на вакантні місця державного замовлення»; 
- Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та її структурних 
підрозділах від 31.08.2020 р  
- Положення про переведення студентів контрактної форми навчання на вакантні місця  
державного замовлення Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради(схваленого Вченою  радою Академії, протокол №1 
від 30.08.2018). 
 1.2. Переведення студентів Красноградського педагогічного фахового коледжу 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради (далі-Коледж) з контрактної форми навчання на навчання  за кошти  
державного бюджету здійснюється відповідно до цього Положення. 
 1.3. Переведення студентів на місця державного замовлення здійснюється за умови 
наявності вакантних або додаткових бюджетних місць. Вакантні місця державного 
замовлення з’являються в результаті відрахування з Коледжу студентів, які навчалися за 
рахунок коштів державного або місцевого бюджету, переведення їх  до іншого вищого 
навчального закладу; 
 1.4. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, на 
місця державного замовлення здійснюється після закінчення ними першого курсу. 
 

2. Порядок та умови переведення 
 
 2.1. Переведення студентів Коледжу з контрактної форми навчання на навчання за 
кошти державного бюджету можливе за наявності вакантних бюджетних місць за тією 
спеціальністю і курсом, за яким здійснювалась їх підготовка. 
 2.2. Про наявність вакантних місць державного замовлення на певному курсі та 
спеціальності студентів повідомляють завідувачі відділень. 
 2.3. Претендент на переведення подає заяву на ім’я директора  із зазначенням 
мотивації переводу до 15 січня та до 31 серпня.  
 2.4.  Переведення студентів здійснюється гласно, виключно на конкурсній основі за 
рейтингом успішності студента у попередній період навчання (семестр) із урахуванням 
їхнього соціального статусу та обов’язковою участю представників органів студентського 
самоврядування за таких умов: 



1) висока академічна успішність здобувача освіти; 
2) певні досягнення у науково дослідницькій роботі; 
3)активна участь у громадському житті коледжу 

 За умови рівного середнього балу успішності переваги надаються студентам, які 
беруть активну участь у науковій, навчальній та громадській роботі закладу; є 
переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають наукові 
статті тощо. 
 2.5. Поза конкурсом мають право на переведення студенти з числа: 
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в 
період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків (Закон України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», від 13 січня 2005 року № 2342- IVзі змінами); 
- дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей (Закон України «Про 
охорону дитинства», стаття 19). 
 2.6. Першочергово (за умови рівного рейтингу та за інших рівних умов) мають 
право на переведення студенти з числа: 
- дітей, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, 
захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, померли 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення 
антитерористичної операції, учасників бойових дій з числа осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та  брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 
- інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів; 
- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, 
учасників бойових дій, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 
виконання службових обов’язків; 
- осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської 
праці» надане право на особливості здобуття освіти; 
- дітей 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. 
 2.7. До участі в конкурсі не допускаються студенти, які протягом навчання 
порушували правила внутрішнього розпорядку Коледжу, та які мають заборгованість по 
оплаті за навчання. 
 2.8. Питання про переведення студентів з контрактної форми навчання розглядає 
педагогічна рада Коледжу при наявності наступних документів: 
1)  особиста заява студента на ім’я директора коледжу; 
2) клопотання завідувача відділення певної спеціальності; 
3)витяг із протоколу засідання студентської ради коледжу; 
4) документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним законодавством, 
якщо такі є. 
 2.11. Рішення педагогічної ради  затверджується  наказом по коледжу. 
 2.12. Заповнення вакантних місць державного замовлення, у разі їх виникнення, є 
обов’язковим.  
 
 


