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1. Загальна частина 

Це  Положення розроблено на підставі чинного законодавства, в тому 

числі, Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 

закладів», «Положення про організацію освітнього процесу у Малинському 

лісотехнічному коледжі». 

 

2. Організаційні питання 

1. Переведення студентів коледжу, що навчаються за договором 

(контрактом) з компенсацією вартості навчання за рахунок вартості навчання 

за рахунок фізичної або юридичної особи (далі: «на контрактній формі 

навчання»), на бюджетну форму навчання можливе: 

 за наявності вільних бюджетних місць; 

 за умови, якщо студент вчасно і успішно склав поточну сесію. 

2. Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися з контрактної на 

бюджетну форму навчання, більше ніж бюджетних місць, переведення 

здійснюється на конкурсній основі за погодженням з профспілковим 

комітетом студентів та Студентською Радою коледжу та з урахуванням: 

 в першу чергу – успішності навчання; 

 складного матеріального становища; 

 особливих обставин (сирітство, інвалідність тощо). 

 За умови однакового рівня успішності потрібно враховувати участь в 

науковій роботі та в громадському житті коледжу (переможці та учасники 

Всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, які проводяться в коледжі, 

спортивних змагань). Для студентів заочного відділення – стаж роботи за 

обраною спеціальністю. 

3. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного 

кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови 

повного погашення отриманого кредиту. 

4. Рішення про переведення приймається комісією по переведенню 

студентів, після чого видається наказ. 

 

 3. Процедура переведення 

1. На ім'я директора подається заява про переведення з обґрунтуванням 

причини та додаються відповідні документи. 

2. Адміністрацією коледжу аналізується успішність студента, наявність 

вільних місць та визначається прохідний бал серед бажаючих перевестись. 



3. Для переведення на навчання за рахунок коштів Державного бюджету 

України наказом директора створюється комісія до складу якої включаються: 

заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної 

роботи, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер.  

4. Готується пакет необхідних документів для розгляду на педагогічній 

раді коледжу та видається відповідний наказ. 

 

Переведення студентів відбувається, як правило, в зимово-літній період 

при умові наявності вивільнених бюджетних місць. 
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