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І Загальні положення 

 

1. Положення про переведення студентів з контрактної на бюджетну 

форму навчання Відокремленого структурного підрозділу «Первомайський 

фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова» (далі – коледж) розроблено відповідно до Закону 

України «Про освіту»; Закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

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

затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих навчальних закладів»; Постанови КМУ 

«Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882 (зі змінами); 

Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів 

невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для 

призначення академічних стипендій, затвердженого наказом МОН України 

№ 261 від 20.02.2017; Положення про організацію освітнього процесу 

коледжу. 

2. Переведення студентів з контрактної форми навчання на державну 

здійснюється гласно, на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу 

підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних бюджетних місць. 

3. Переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну 

здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності. 

4. У разі вивільнення бюджетного місця на першому курсі до 

проведення першого семестрового контролю, переважне право на 

переведення на бюджетну форму навчання має студент, який мав вищий 

конкурсний бал згідно рейтингових списків відбіркової комісії коледжу. 

5. За виняткових умов і з дозволу Міністерства освіти і науки України 

можливе переведення з контрактної форми навчання на бюджетну студентів 

інших спеціальностей коледжу в межах одного курсу за умови наявності 

вакантних бюджетних місць. 
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ІІ Умови переведення з контрактної на бюджетну форму навчання 

 

6. Умови конкурсного відбору при переведенні з контрактної на 

бюджетну форму навчання: 

1) першочергово враховується рівень успішності студента – переважне 

перед іншими претендентами право переведення на бюджетну форму 

навчання має студент, у якого вищий рейтинговий бал за результатами 

останнього семестрового контролю; 

рейтинговий бал складається із середнього балу успішності студента та 

додаткового балу за участь у пошуково-дослідницькій, громадській та 

спортивній діяльності; 

2) при однаковому рейтинговому балі враховуються наступні 

обставини: 

 - студент має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

- під час навчання студент набув статус дитини-інваліда віком до 18 

років або інвалідність І-ІІІ груп; 

- студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 

віднесені до І та ІІ категорій; 

- особи, визнані учасниками бойових дій, їх діти; діти, один з батьків 

яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або 

збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

отриманих в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів, а 

також внаслідок захворювання, отриманого в період участі в АТО; діти, один 

з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових 

акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи; 

- студенти з малозабезпечених сімей (у разі пред’явлення відповідного 

документу про отримання державної допомоги); 
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- студенти, які мають сім’ї з дітьми; 

- скрутне матеріальне становище студента: тяжка важковиліковна 

хвороба одного із батьків; смерть одного із батьків або непрацездатність обох 

батьків при умові, що місячний сукупний дохід сім’ї нижчий від 

прожиткового мінімуму для сім’ї. 

7. В тому випадку, якщо наведені в пункті 6 критерії співпали, 

необхідно враховувати участь у пошуково-дослідницькій, громадській та 

спортивній діяльності. 

8. У разі вивільнення бюджетного місця на 2 курсі переважне право на 

його зайняття перед студентами 2 курсу 1-го року навчання мають студенти 2 

курсу, які вже провчилися в коледжі та мають рейтинговий бал успішності за 

останній семестровий контроль. 

 

ІІІ Порядок оформлення документів при переведенні 

 

9. Про наявність вакантного бюджетного місця на певному курсі 

спеціальності завідувач відділення зобов’язаний повідомити студентів. 

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

навчатися за кошти державного бюджету, повинні подати на відділення заяву 

на ім’я директора встановленого зразка (зразок заяви додається) та, у разі 

потреби, необхідні документи. 

Заява засвідчується підписами завідувача відділення, класного 

керівника (із зазначення рейтингового балу), голови студентського 

парламенту та голови студентського профкому. 

11. Відділення формує рейтинг успішності студентів контрактної форми, 

які навчаються на даному курсі та спеціальності. Рейтинг успішності 

студентів, заяви студентів з пакетом необхідних документів розглядаються та 

вивчаються на засіданні циклової комісії відділення. У разі потреби з 

претендентами може проводитися співбесіда. За результатами розгляду 

циклова комісія відділення виносить рішення «рекомендувати (або не 
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рекомендувати)» студента щодо переведення його на вакантне бюджетне 

місце. 

12. На підставі рішення циклової комісії завідувач відділення готує 

службове подання на розгляд директору коледжу. 

13. На основі службового подання завідувача відділення директор 

коледжу видає наказ про переведення студентів з контрактної форми 

навчання на вакантні місця державного замовлення. 

14. Особам, які переведені на навчання за державним замовленням, 

призначається стипендія відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004р. № 882 (зі 

змінами), Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати 

стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових 

установах» від 08.11.2017р. № 918 (зі змінами), Постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» від 28.12.2016р. № 

1045, Постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри стипендій у 

державних та комунальних закладах освіти, наукових установах» від 

28.12.2016р. № 1047, Положення про коледж, Правил призначення і виплати 

академічних стипендій студентам коледжу, Правил призначення і виплати 

соціальних стипендій студентам коледжу. 
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 Додаток 
 
Зразок заяви про переведення з контрактної на бюджетну форму навчання 
 

Директору 
Первомайського коледжу 
НУК ім. адм. Макарова 
Костюковій Т.І. 
 
студента(ки) ________ групи 
спеціальності _____________ 
_________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу перевести мене з контрактної на бюджетну форму навчання. 

Рейтинговий бал за результатами останнього семестрового контролю 

склав ________ балів. 

 
дата підпис 
 
 
Погоджено: 
Завідувач відділення 
«___________________» ___________   __________________ 

 (підпис) (прізвище та ініціали) 
 
Класний керівник ___________   __________________ 

 (підпис) (прізвище та ініціали) 
 
Голова 
студентського парламенту ___________   __________________ 

 (підпис) (прізвище та ініціали) 
 
Голова 
студентського профкому ___________   __________________ 

 (підпис) (прізвище та ініціали) 


