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1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу

освіту» від 01.07.2014 №1556-УІІ, «Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 №245, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 07.08.1996 №427/1452, 
листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні 
місця державного замовлення» від 21.01.2010 №1/9-21 та Статуту коледжу.

1.2. Переведенням вважається перехід студента:
-  з одного вищого навчального закладу до іншого;
-  з одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї

галузі знань і одного навчального закладу;
-  з однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму 

підготовки і одного навчального закладу;
-  з однієї форми навчання на іншу в межах одного навчального закладу.

1.3. Порядок переведення студентів, які навчаються у коледжі, визначається 
відповідними законодавчими актами та цим Положенням.

2. Основні поняття:
2.1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого 

незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою 
освітою, спеціальності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.2. 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 здійснюється наказом директора коледжу.

2.3. Переведення студентів здійснюється, як правило, під час літніх або зимових 
канікул до початку навчального семестру.

2.4. Особи, які вступили до коледжу і навчались за рахунок коштів державного 
бюджету, користуються пріоритетним правом ігри переведенні 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 на навчання з оплатою за рахунок коштів фізичних осіб за умови 
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

2.5. Особи, які навчаються в коледжі на договірній основі з оплатою за рахунок 
коштів фізичних осіб, можуть бути переведені на навчання на таких же
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умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення 
можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого 
обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

2.6. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі 
освіти, можуть бути переведені до коледжу на умовах, що передбачені для 
осіб, які навчаються у ньому на договірній основі (п.2.5).

2.7. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах 
освіти, не користуються правом переведення до коледжу.

2.8. При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, 
установа) або тристоронніх (студент, коледж 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.

2.9. Переведення студентів на перший курс коледжу забороняється. За умови 
виняткових обставин ці питання можуть розглядатись управлінням освіти, 
науки та молоді Волинської облдержадміністрації.

Переведення студентів
3 . 1 .  Переведення з одного вищого навчального закладу до іншого:

-  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.

-  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 коледжу направляє запит щодо 
одержання поштою його особової справи.

-  Директор коледжу, в якому студент раніше навчався, 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 коледжі залишаються копії академічної довідки, навчальної 
картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. 
Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ 
студентів.

-  Ректор (директор) вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, 
після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

-  Переведення студента у коледж з іншого вищого закладу освіти 
проводиться у тому ж порядку.

3.2. Переведення з одного напряму підготовки на інший в межах одного 
навчального закладу:
-  Студент, який бажає перевестись з одного напряму підготовки на інший, 

подає на ім'я директора коледжу заяву про переведення.
-  Позитивний розгляд заяви можливий лише у випадку, коли у групі, до 

якої хоче перевестися студент, є вакантні місця в межах ліцензованого 
обсягу підготовки фахівців цього напряму. Своє рішення директор



коледжу погоджує з управлінням освіти, науки та молоді Волинської 
облдержадміністрації.

-  Якщо студент навчався за рахунок коштів обласного бюджету (державне 
замовлення), він може при переведенні претендувати на збереження цієї 
форми навчання, про що він обумовлює у заяві, яку подає на ім’я 
директора коледжу. Задоволення цього прохання можливе лише у 
випадку наявності вакантних місць державного замовлення у групі, в яку 
студент переводиться. У випадку відсутності вакансій державного 
замовлення за його згодою, переводиться на місця, що фінансуються за 
рахунок фізичних та юридичних осіб.

-  Якщо студент, який виявив бажання перевестися, вступав до коледжу за 
цільовим направленням, його переведення можливе лише за умови 
погодження з управлінням освіти, яке видало йому це направлення.

-  Якщо студент навчався на договірній основі, він не може при 
переведенні претендувати па місця державного замовлення. Зміна форми 
навчання відбувається виключно в порядку, зазначеному у п.3.4. цього 
Положення.

-  По отриманню дозволу на переведення студент звертається до завідувача 
відділом, на який студент хоче перевестися, з’ясовує академічну різницю 
між навчальними планами напрямів, за яким студент проходив 
підготовку і, на яку хоче переводитись. Завідувач відділом встановлює 
обсяг та термін ліквідаційної сесії і у випадку позитивного її завершення 
видається наказ про його переведення.

3.3. Переведення з однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму
підготовки і одного навчального закладу:
-  Таке переведення відбувається в тому ж порядку і за тими ж умовами, 

що й при переведенні з одного напрямку підготовки на інший (п.3.2. 
цього Положення).

3.4. Переведення з місць, що фінансуються з коштів фізичних та юридичних
осіб на місця, що фінансуються з обласного бюджету відбувається
виключно на конкурсних засадах:
3.4.1. Після виникнення вакантних місць, що фінансуються за кошти 

обласного бюджету, Приймальна комісія коледжу оголошує конкурс 
серед студентів, які навчаються у закладі за кошти фізичних та 
юридичних осіб за даною спеціальністю.

3.4.2. Проведення цього конкурсу покладається на Приймальну комісію 
коледжу, яка у триденний термін з моменту його оголошення 
доводить до відома зацікавлених студентів умови та порядок їх 
участі у конкурсі .

3.4.3. Участь у конкурсі можуть брати лише студенти, які навчаються за 
спеціальністю, на якій утворилися вакантні місця.

3.4.4. Для участі у конкурсі студенти, які виявили бажання перевестися з 
місць, що фінансуються з коштів фізичних та юридичних осіб на 
місця, що фінансуються з обласного бюджету, подають на розгляд 
Приймальної комісії такі документи:
• заяву на ім’я директора коледжу;
• довідку про склад сім’ї;



• довідки, які дають право на пільги (за їх наявності);
•  характеристику, завірену керівником групи, яка обов'язково

містить середній бал успішності студента за результатами
останнього семестрового контролю.

3.4.5. При визначенні переможців конкурсу Приймальна комісія враховує:
• успішність у навчанні претендентів;
• стан відвідування навчальних занять;
• участь претендентів у громадському житті коледжу, якість

виконання громадських доручень;
• належність претендентів до пільгових категорій;
• склад сім’ї претендентів.

3.4.6. При відсутності у претендентів пільг на позачергове переведення, 
Приймальна комісія при визначенні переможця надає перевагу 
студентам із найвищим середнім балом успішності за результатами 
останнього семестрового контролю.

3.4.7. Керуючись пп.3.4.5., Приймальна комісія після визначення 
переможця (переможців) конкурсу передає свої пропозиції на розгляд 
педагогічної ради коледжу.

3.4.8. Поза конкурсом переводяться на місця, що фінансуються з обласного 
бюджету особи, що мають таке право згідно законодавства України, 
їх переведення проходить з дотриманням гш.3.4.9, 3.4.10 і 3.4.11 
цього Положення.

3.4.9. За рішенням педагогічної ради коледжу дирекція звертається за 
погодженням до управління освіти, науки та молоді Волинської 
облдержадміністрації.

3.4.10.Переведення студента з місць, що фінансуються з коштів фізичних та 
юридичних осіб на місця, що фінансуються 'з обласного бюджету 
оформляється наказом директора коледжу після погодження з 
управлінням освіти, науки та молоді Волинської 
облдержадміністрації.

3.4.11.Після переведення студенту за результатами попереднього 
семестрового контролю призначається стипендіальне забезпечення з 
дотриманням норм «Порядку призначення і виплати стипендій», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
12.08.2004 №882.

Оскарження рішень
4.1. У випадку незгоди з отриманим рішенням Приймальної комісії щодо 

переведення студент має право оскаржити його у порядку, визначеному 
чинним законодавством У країни.


