
 



 

1.  Загальні питання 
  

1.1.  Цей порядок розроблено на підставі чинного законодавства, в тому 

числі, Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року  

№ 1556-VII, Наказу Міністерства освіти і науки України №245 від 

15.07.1996р. «Про затвердження Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів». 

1.2. Переведення студентів Білгород-Дністровського коледжу 

природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій (далі - 

Коледж), що навчаються на 1-му курсі, не дозволяється. 

 

2.  Організаційні питання 

2.1. Переведення студентів коледжу з контрактної на бюджетну форму 

навчання здійснюється згідно  Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів закладів вищої освіти, наказом 

директора коледжу на конкурсній основі за погодженням з студентською 

радою коледжу і лише за наявності вакантних бюджетних місць та за умови 

повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах одного напряму і 

якщо студент склав вчасно і успішно поточну сесію. 

2.2. Кількість вакантних місць визначається по кожному курсу і напряму 

підготовки (спеціальності) як різниця між цифрою прийому відповідного 

року і фактичною чисельністю студентів, що навчаються за рахунок бюджету 

на даному курсі з даного напряму підготовки (спеціальності). 

2.3. Термін проведення конкурсу – 10 днів з моменту його оголошення. 

2.4. Бажаючі взяти участь у конкурсі у зазначений термін подають заяву 

на ім'я директора коледжу секретарю навчальної частини з обґрунтуванням 

причини та додаються відповідні документи. 

2.5. Кандидатура претендента на бюджетне місце обговорюється та 

затверджується на педагогічній раді коледжу, після чого видається наказ. 

2.6. Переважне право на переведення з контрактної форми навчання 

державну надається: 

Денна форма навчання: 

- Студентам, які під час навчання стали сиротами; 

- студентам-інвалідам І, ІІ та ІІІ груп; 

- студентам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 

віднесені до І та ІІ категорії; 

- студентам, які мають вищий середній бал за результатами останньої 

екзаменаційної сесії, але не нижче 4.5 

та з урахуванням: 

- в першу чергу – успішності навчання; 

- складового матеріального становища. 

         За умови однакового рівня успішності та матеріального становища, 

переважне право на переведення, мають право студенти, які беруть активну 



участь у громадському житті коледжу і мають рекомендації керівників груп, 

художньої самодіяльності чи спортивних секцій тощо. 

 Заочна форма навчання: 

 

- Студентам-інвалідам І, ІІ та ІІІ груп; 

- студентам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 

віднесені до І та ІІ категорії; 

- студентам, які на час переведення мають більший стаж роботи за 

профілем обраної спеціальності; 

- студентам, які мають вищий середній бал за результатами останньої 

екзаменаційної сесії. 


