
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ  

ІМЕНІ В.Ф.БЕНЬКОВСЬКОГО» 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

КОД № 02138607 

 

 

Н  А  К  А  З 

                                                     від 30.11.2015 року                №351-Н 

              

             Про затвердження Положення про переведення,  

             поновлення, відрахування студентів коледжу та 

   Положення про переведення студентів на вакантні  

   місця навчання за державним замовленням 

 

      На виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року                     

№ 1556-VII (зі змінами) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів комунального вищого навчального закладу 

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» Херсонської 

обласної ради (додаток 1). 

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про переведення, 

відрахування та поновлення студентів комунального вищого навчального 

закладу «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради. 

3. Затвердити Положення про переведення студентів комунального вищого 

навчального закладу «Бериславський педагогічний коледж імені 

В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради на вакантні місця навчання 

за державним замовленням (додаток 3). 

4. Завідувачам відділень «Початкова освіта» Лященко М.Б., «Дошкільна 

освіта» Скворцову А.В.: 

 4.1. керуватись у роботі даними Положеннями; 

 4.2. за погодженням з органом студентського самоврядування коледжу      

приймати рішення про: 

1) відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання; 

2)  переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, 

на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються у коледжі за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням. 

4) поновлення осіб, які були відраховані за невиконання навчального плану; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до наказу  

№351-Н від 30.11.2015 року 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Дата подання                               Голові студентського парламенту 

___________________________ 
 

 

 

 

 

Подання 

 

Адміністрація Бериславського педагогічного коледжу просить  

погодити відрахування (поновлення, переведення) студента(ки) ________ 

групи 

________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

спеціальності 

________________________________________________________ 
  

у зв’язку  з 

___________________________________________________________ 
                                       (причина відрахування) 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Бериславського  

педагогічного коледжу                                                              М.В.Климович 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до наказу  

№351-Н від 30.11.2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення  

       про порядок переведення, відрахування та поновлення  

     студентів комунального вищого навчального закладу  

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського»  

Херсонської обласної ради 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Загальні положення 

1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII (зі змінами). 

2. Дане Положення регулює  питання  переведення, відрахування та 

поновлення  студентів коледжу. 

3. Директор коледжу, має право розглядати, як виняток, питання 

переведення з одного вищого закладу освіти, або з однієї форми навчання на 

іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - 

спеціаліст та магістр, тільки за умови переведення до коледжу на ті ж самі 

спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка. 

 

Розділ ІІ. Відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення здобувачів вищої освіти 

 

1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до коледжу 

незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, 

спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох вищих 

закладів освіти. 

2. Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою 

освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка 

молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах 

коледжу здійснює директор коледжу. 

3. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які 

були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час 

літніх або зимових канікул. 

4. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок 

коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при 

переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності 

таких вакантних місць. 

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені 

або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, 

галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних 

осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. 

5. Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на 

договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих 

міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб 

можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до коледжу. Такі 

переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць 

ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку. 



Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця 

державного замовлення в коледжі чи іншому вищому закладі освіти на 

конкурсній основі і за умови згоди замовників. 

6. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому 

закладі освіти, можуть бути переведені до коледжу на умовах, що передбачені 

для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній 

основі (п.5) 

7. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих 

закладах освіти, не користуються правом переведення до коледжу. 

8. При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, 

установа), або тристоронніх (студент, заклад освіти і підприємство, організація, 

установа) переведення студентів з одного напрямку підготовки фахівців з 

вищою освітою на інший, з однієї спеціальності,  форми на іншу, або з одного 

вищого закладу освіти до іншого здійснюється за умови внесення відповідних 

змін до даних угод, з дотриманням вимог чинного законодавства. 

9. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти 

забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись 

міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі 

заклади освіти. 

10. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на 

ім'я директора коледжу заяву про переведення і одержавши його письмову 

згоду, звертається з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу 

освіти, до якого він бажає перевестись. 

11. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної 

різниці ректор (директор) вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким 

студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався 

раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи. 

12. Ректор (директор) вищого закладу освіти, в якому студент навчався 

раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з 

його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін 

пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого 

надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, 

залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова 

книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів 

такий самий, як і особових справ студентів. 

13. Ректор (директор) вищого закладу освіти, до якого переводиться 

студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.  

14. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є: 

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) 

програмою; 

2) власне бажання; 

3) переведення до іншого навчального закладу; 



4) невиконання навчального плану; 

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим 

навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною 

(юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; 

6) інші випадки, передбачені законом. 

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі 

службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади. 

Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення 

навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить 

інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і 

здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

15. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за 

станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається 

академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в 

освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути 

підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними 

актами чи договорами між вищими навчальними закладами. 

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії. 

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, 

протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому 

вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її 

межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії 

відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти. 

16. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також 

порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, 

затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

17. У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої 

програми та неотримання вищим навчальним закладом нового сертифіката про 

акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів 

державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого 

вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма 

акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) 

бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

18. За погодженням з органом студентського самоврядування коледжу 

приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання; 



2) переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) призначення заступника директора коледжу; 

5) поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення 

їх із гуртожитку; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, 

що стосується осіб, які навчаються; 

7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання 

осіб, які навчаються у коледжі. 

19. Поновлення до складу студентів здійснюється директором  

коледжу незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, 

трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента 

успішно виконувати графік навчального процесу. 

20. Особи, які відраховані з вищих закладів освіти III, IV рівнів 

акредитації, можуть бути поновлені на навчання до коледжу. 

21. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у 

коледжі протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на 

навчання або причина відмови. 

23. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється директором 

коледжу. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку 

навчальних занять. 

24. Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти 

забороняється. Директор коледжу освіти має право поновити на другий курс 

студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними 

академічної заборгованості до початку навчальних занять. 

 

Розділ ІІІ. Оформлення документів  
1. Студенту, який відрахований з коледжу, видається академічна довідка 

встановленої форми, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.12.93 р. N 1058 (1058-93-п) «Про затвердження переліку і зразків 

документів про освіту та вчені звання в Україні», та оригінал документа про 

повну загальну середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи 

студента вкладаються: копія академічної довідки, підписаної директором 

коледжу і скріпленої гербовою печаткою, завірена завідуючим відділенням 

залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом 

завідуючим відділенням навчальна картка студента з зазначенням виконання 

студентом навчального плану. 

2. Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться 

до академічної довідки окремо за кожний семестр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до наказу  

№351-Н від 30.11.2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про переведення студентів комунального вищого навчального закладу 

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» 

Херсонської обласної ради на вакантні місця навчання 

за державним замовленням 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальна частина 
 

1.1. Положення про переведення студентів комунального вищого 

навчального закладу «Бериславський педагогічний коледж імені 

В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради на вакантні місця навчання за 

державним замовленням (далі – Положення) розроблене у відповідності з 

Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Наказом 

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

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих навчальних закладів», листами Міністерства освіти і науки України від 

21.01.2010 р. № 1/9-21«Про переведення на вакантні місця державного 

замовлення» та від 05.03.2010р. №1/9-144 «Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини 10 статті 

19 Закону України «Про охорону дитинства», Указом Президента України від 

29.10.2014 р. № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових 

соціальних гарантій окремим категоріям громадян», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників 

бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 

або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти» від 14.05.2015 № 425-VIII, Статутом комунального вищого навчального 

закладу «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» 

Херсонської обласної ради, Положення про переведення, поновлення, 

відрахування студентів коледжу, затвердженого наказом по коледжу від 

30.11.2015 року №351-Н. 

1.2. Положення визначає загальні правові та організаційні заходи щодо 

переведення студентів комунального вищого навчального закладу 

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» Херсонської 

обласної ради (далі – коледжу) на вакантні місця навчання за державним 

замовленням 

1.3. Положення регулює порядок переведення студентів, які навчаються в 

коледжі на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення. 

1.4. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і 

юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється з метою 

забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців. 

1.5. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і 

юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється за умови 

наявності вакантних або додаткових держбюджетних місць. Вакантні місця 

державного замовлення з’являються в результаті відрахування з коледжу 

студентів, які навчалися на місцях державного замовлення, переведення їх на 

іншу форму навчання або до іншого вищого навчального закладу та в інших 

випадках. 



1.6. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і 

юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється в межах одного 

курсу і однієї спеціальності після закінчення екзаменаційної сесії до початку 

семестру. 

1.7. Перевід студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 

осіб, на місця державного замовлення сприяє підвищенню мотивації їх 

успішного навчання. 

1.8. Переведення осіб, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 

осіб, на місця державного замовлення здійснюється на принципах прозорості та 

гласності виключно на конкурсній основі на підставі наданих ними документів, 

з урахуванням їх соціального статусу, досягнень у навчальній, науковій, 

громадській, спортивній та соціально-культурній діяльності коледжу. 

1.9. При переведенні осіб, які навчаються в коледжі за кошти фізичних і 

юридичних осіб, на місця державного замовлення, перевага віддається 

студентам, які мають пільги, що передбачені законодавством України, а саме:  

– сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків; 

– інвалідам І та ІІ групи; 

– студентам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 

віднесені до І і ІІ категорій; 

– дітям військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

– особам, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надане таке право; 

– членам сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок 

аварії на орендованому підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 р. № 6). 

На місця державного замовлення першочергово претендують студенти, 

які мають тяжке матеріальне становище і складні сімейні обставини.  

При визначенні претендентів щодо переведення на вакантні місця на 

навчання за державним замовленням  враховуються успіхи у навчанні, участь в 

науково-дослідній роботі, громадському житті студентів коледжу за наявністю 

рекомендації керівників наукових гуртків, колективів художньої 

самодіяльності, спортивних секцій тощо. 

Право брати участь у конкурсі на вакантні місця державного замовлення 

мають також особи, які навчались в інших вищих навчальних закладах за 

рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників вищих 

навчальних закладів на переведення до комунального вищого навчального 

закладу «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» 

Херсонської обласної ради. 

 

 

 

 



2. Порядок оголошення конкурсу та подання документів 

2.1. За наявності вакантних місць державного бюджету у десятиденний 

термін директор видає наказ, про оголошення конкурсу щодо переведення на 

вакантні місця. 

Підставою до наказу є подання завідувачів відділеннями, з зазначенням 

кількості вакантних місць держбюджету за спеціальностями 5.01010101 

«Дошкільна освіта», 5.01010201 «Початкова освіта» і курсами. 

2.2  Наказ повинний бути розміщений на дошці оголошень, сайті 

коледжу. Завідувачі відділеннями повідомляють студентів, студентську раду та 

профспілковий комітет коледжу про наявність вакантних бюджетних місць на 

спеціальностях 5.01010101 «Дошкільна освіта», 5.01010201 «Початкова освіта». 

2.3. До участі в конкурсі допускаються студенти, які не мають 

заборгованості з оплати за навчання і можуть бути віднесені до однієї з 

перерахованих категорій: 

- студенти,  яким законодавством України надано право на пільги щодо 

навчання за рахунок державного бюджету, що перераховані в п.1.9. цього 

Положення;  

- студенти, які мають високий показник успішності навчання;  

- студенти, які є переможцями (лауреатами) всеукраїнських, міжнародних 

олімпіад, конкурсів наукових робіт, чемпіонатів та змагань різних рівнів, 

творчих конкурсів, беруть активну участь у житті та розвитку коледжу тощо.  

2.4. Студенти, які мають право брати участь у конкурсі щодо переведення 

на державну форму навчання, повинні протягом десяти днів з моменту 

оголошення інформації про наявність вакантного держбюджетного місця 

подати на ім’я директора коледжу наступні документи: 

- особисту заяву на ім’я директора коледжу (Додаток 1); 

- копію залікової книжки, завірену у встановленому порядку; 

- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг, якщо 

таке право є; 

- довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів 

сім’ї; 

- копії документів, що підтверджують навчальну, наукову, громадську 

роботу студента (медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо). 

2.5. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

завідувачі відділень формують рейтинг успішності студентів платної форми, які 

навчаються на відповідному курсі спеціальностей 5.01010101 «Дошкільна 

освіта», 5.01010201 «Початкова освіта» та готують проект подання на 

погодження студентській раді щодо переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення. 

 

3. Процедура прийняття рішення про рекомендацію щодо переведення 

3.1. Розгляд питання щодо переведення студента на державну форму 

навчання здійснює педагогічна рада в десятиденний строк після подачі 

студентами відповідних документів на переведення. Присутність студентів, які  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Положення  

 

Зразок заяви про переведення на вакантні місця навчання 

за державним замовленням 

 

       Директору Бериславського 

       педагогічного коледжу  

       Климович М.В.  

       студента(ки) ____ групи 

       _________________________ 
        (прізвище, ім’я по батькові) 

 

 

 

Заява 

Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

на навчання за державним замовленням за рахунок вакантних місць  

з ______________ року. 
         (дата переведення)  

 

 

Додатки: 

1. Копія залікової книжки, завірена у встановленому порядку. 

2. Копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг, якщо 

таке право є. 

3. Довідка про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї. 

4. Копії документів, що підтверджують навчальну, наукову, громадську 

роботу студента (медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо). 

 

 

Дата          Підпис 

 

 

 


