
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з 

оплатою за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, на навчання за 

кошти бюджету Тернопільської міської ради 

у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола

Нормативна база:
- Конституція України;

- Закон України «Про вищу освіту»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996р. «Про 

затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих навчальних закладів»;

- Лист Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні 

місця державного замовлення» від 21.01.2010р. № 1/9-21;

- Статут Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

1. Загальні положення
1.1. Дане положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у 

Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола (далі - Коледж) на 

договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб (далі -  контрактна форма навчання), на навчання, яке 

фінансується з бюджету Тернопільської міської ради (далі -  державна 

форма навчання).

1.2. Переведення студентів з контрактної форми навчання на державну 

здійснюється гласно на конкурсній основі в межах ліцензійного обсягу



підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних місць або 

додаткових держбюджетних місць.

1.3. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті 

відрахування з Коледжу студента, який навчався на державній формі, 

чи переведення його до іншого вищого навчального закладу, а також в 

разі виділення Тернопільською міською радою додаткового 

державного місця, інших випадках. Заповнення державних місць у разі 

виникнення є обов’язковим.

1.4. Переведення студентів з контрактної форми навчання на державну 

здійснюється в межах спеціальності та у межах державного 

замовлення відповідного року.

1.5. При переведенні з контрактної форми навчання на державну 

першочерговим правом користуються:

сироти та студенти, які залишились без піклування батьків; 

інваліди І та II групи;

студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 

віднесені до І та II категорій та діти військовослужбовців Збройних
і

Сил України, учасників АТО, інших військових формувань, 

працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання 

службових обов’язків; 

інших пільгових категорій.

1.6. В інших випадках на місця держзамовлення претендують студенти, які 

мають вищий середній бал успішності за результатами екзаменаційних 

сесій за п’ятибальною шкалою оцінювання.

1.7. При переведенні враховується участь студентів в науково-дослідній 

роботі та громадському житті коледжу, що підтверджено 

рекомендаціями керівників гуртків, колективів художньої 

самодіяльності, спортивних секцій тощо.

1.8. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного 

кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за 

умови повного погашення кредиту.



2. Оформлення документів
2.1. Про наявність вакантного державного місця на певному курсі і 

спеціальності зобов’язаний повідомити студентів завідувач 

відповідного відділення;

2.2. Особи, які навчаються за контрактною формою навчання і бажають 

навчатися за кошти державного бюджету, повинні подати в навчальну 

частину документи:

- заяву на ім’я директора коледжу встановленого зразка. Заява 

засвідчується завідувачем відділення, на якому навчається студент з 

клопотанням-рекомендацією про переведення, підписану керівником 

академічної групи та представником органу студентського 

самоврядування;

- довідка з місця роботи батьків, де вказано доходи за 6 місяців та склад 

сім’ї (для студентів з малозабезпечених сімей);

- документи про пільги батьків та студентів, якими 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;

- інші необхідні документи.

2.3. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

навчальна частина формує рейтинг успішності студентів контрактної 

форми, які навчаються на даному курсі та спеціальності і готує 

службове подання на розгляд педагогічної ради для вирішення 

питання щодо переведення з контрактної форми навчання на вакантні 

місця державного замовлення;

2.4. Рішення про переведення осіб з контрактної форми навчання на 

державну приймається шляхом голосування всіх членів педагогічної 

ради та оформляється відповідним протоколом;

2.5. На основі рішення педагогічної ради директор коледжу видає наказ 

про переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні 

місця державного замовлення.



Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол № 9 від

Зі серпня 2015 року

Погоджено:

Заступник директора з навчальної роботи Ільчук Т.А.

Заступник директора з наукової та 

навчально-виробничої роботи Гелецька І.О.

Заступник директора з виховної роботи та 

студентських справ Зварич Н.О.

Головний бухгалтер

Завідувач юридичного відділення

Завідувач відділення комп’ютерних та 

видавничих технологій

Завідувач відділення економіки та туризму

Михалишин М.Б.

Заставна О.П.

Чубей О.О.

Добрвольська С.Я.

Завідувач відділення дизайну 

Завідувач відділу ПТО

Ющак Н.А. 

Чорній Л.Н.

Президент студентської ради коледжу Шмир О.В.


