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ПОЛОЖЕННЯ
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1. Загальний розділ
1.1. Це Положення регламентує порядок заповнення вакантних місць
державного замовлення під час навчання студента за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
1.2. Вакантні місця державного замовлення заповнюються на
конкурсній основі.
1.3. Право бути переведеним на навчання за державним замовленням
надається студентам коледжу незалежно від статі, раси,
національності, соціального і майнового стану, світоглядних
переконань, належності до партій, ставлення до релігії,
віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин
для здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньокваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог
державних стандартів, якщо вища освіта за цим освітньокваліфікаційним рівнем студентом здобувається вперше.
1.4. Порядок заповнення місць державного замовлення при вступі для
підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст регламентується Правилами прийому до
Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського.
2. Формування вакантних місць державного замовлення
2.1. Вакантні місця державного замовлення формуються на підставі
співвідношення доведених Коледжу обсягів державного замовлення
відповідного року прийому і фактичного контингенту студентів, які
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продовжують навчання на місцях державного замовлення на
відповідних курсах, з урахуванням осіб, які повертаються з
академічної відпустки.
2.2. Кількість вакантних місць визначається на кінець навчального року
(за перевідними наказами) в розрізі курсів, напрямів підготовки,
спеціальностей форм підготовки та затверджується приймальною
комісією університету за поданням відбіркової комісії коледжу.
2.3. Кількість вакантних місць за державним замовленням доводиться
до відома студентів кожного відділення.
3. Порядок заповнення вакантних місць державного замовлення
3.1. Поза конкурсом переводяться студенти, які мають підтверджені
документально права на отримання від держави пільг і гарантій,
установлених законами для таких категорій громадян:
- сироти та студенти, які залишились без піклування батьків;
- студенти, які мають право згідно Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- студенти-інваліди дитинства, інваліди I та II груп;
- студенти-діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів, які
загинули під час виконання службових обов’язків;
- студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
3.2. Перевод на подальше навчання на вільні місця державного
замовлення категорії студентів, зазначених у п.3.1. може
здійснюватися за рішенням приймальної комісії університету за
поданням голови відбіркової комісії коледжу протягом поточного
навчального року.
3.3. До участі в конкурсі щодо переведення на вільні місця для
навчання за державним замовленням допускаються студенти, які
добре навчаються і за попередній термін навчання мають середній бал
успішності не нижче ніж 9,0.
3.4. Студент, який має намір прийняти участь у конкурсі щодо
переводу на подальше навчання за державним замовленням, після
закінчення терміну літньої сесії, але не пізніше 01 липня, особисто
подає завідувачу відділення заяву.
3.5. Переважне право на перевод на подальше навчання на місцях
державного замовлення мають студенти, які мають сім’ї з дітьми.
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3.6. Втрачають право на участь в конкурсі студенти, які в установлений
термін без поважних причин не подали заяву (а у разі необхідності
інші документи, що потрібні для конкурсного відбору).
3.7. Заява розглядається на розширеному засіданні студентської ради.
Позитивне рішення студентської ради є підставою для формування
подання від завідувача відділення на ім’я голови відбіркої комісії
коледжу.
3.8. Рішення про перевод студента на навчання за державним
замовленням приймається приймальною комісією університету і
затверджується відповідним наказом директора коледжу. Наказ
директора доводиться до студентів відповідного відділення до початку
навчального року.
3.9. Студенту, якого переведено на подальше навчання за державним
замовленням, нараховується стипендія відповідно до вимог
«Положення про стипендіальне забезпечення студентів»:
- категорії студентів, зазначених в п.3.1. – за рішенням
стипендіальної комісії коледжу;
- категорії студентів, зазначених в п.3.3. – з початку нового
навчального року.
3.10. Приймальна комісія своїми рішеннями забезпечує дотримання прав
громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і
відкритість роботи, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей
студентів, які приймають участь у конкурсі.
4. Нормативні посилання та прикінцеві питання
4.1. В основу Положення покладені нормативні документи:
- Закон України «Про вищу освіту»;
- «Умови прийому до вищих навчальних закладів України»
(затверджено Наказ МОН України 15.10.2014 р. №1172);
- «Положення про порядок переведення, відрахування студентів
вищих навчальних закладів освіти» (затверджено МОН України
15.07.1996 р. №245);
- «Положення про академічні відпустки та повторне навчання в
вищих навчальних закладах освіти» (затверджено МОН України і
Міністерством охорони здоров’я України від 06.06.1996 р.
№191/153);
- Ліцензія серія АЕ №636104 від 10.03.2015 р.;
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- Обсяги державного замовлення Коледжу Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського на
підготовку фахівців з вищою освітою у 2012, 2013, 2014 і 2015
роках.
4.2. Усі питання, пов’язані з переводом студентів коледжу на вільні
місця державного замовлення, вирішуються приймальню комісією.
4.3. Виконання порядку, зазначеного у Положенні, обов’язкове для усіх
відділень коледжу.

Заступник директора з НР
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відбіркової комісії
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