
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Полтавського будівельного 

технікуму транспортного будівництва 

30.08.2013 р. №76 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок переведення на вакантні місця державного замовлення 

у Полтавському будівельному технікумі транспортного будівництва 

І. Загальні положення 

1.1.  Дане Положення розроблено відповідно до Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, яке 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 року №245, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. №427/1452 та листа 

Міністерства освіти і науки України від 21.01.2010 №1/9-21 “Про переведення на вакантні 

місця державного замовлення” 

1.2.  Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в Полтавському 

будівельному технікумі транспортного будівництва на договірній основі з оплатою за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на місця державного замовлення. 

1.3.  Переведення студентів технікуму, які навчаються на договірній основі, на 

місця державного, замовлення здійснюється з метою забезпечення виконання державного 

замовлення на підготовку фахівців. 

1.4.  Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця державного 

замовлення здійснюється в межах одного курсу і одного напряму підготовки після 

закінчення екзаменаційної сесії з наступного навчального семестру. 

1.5.  Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного 

замовлення мають і студенти, які вступили до інших ВНЗ, навчались за рахунок коштів 

державного бюджету і отримали згоду керівників ВНЗ на переведення до технікуму. 

1.6.  Прийняття рішення про переведення студентів належить до компетенції 

директора технікуму. 

1.7.  Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення 

здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул. 

1.8. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному напрямі, 

використання вакантних місць з інших напрямів (спеціальностей) для переведення на 

безоплатне навчання студентів, які під час навчання отримали таке право, здійснюється 

лише з дозволу Міністерства освіти і науки України і у межах державного замовлення 

відповідного року. 



ІІ. Порядок та умови переведення. 

2.1.  Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення 

здійснюється: 

-  гласно, 

-  виключно на конкурсній основі, 

-  за рейтингом успішності студентів 

-  з урахуванням їх соціального статусу 

-        обов’язковій участі органів студентського самоврядування у прийнятті 

рішення щодо переведення. 

2.2.  Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного 

бюджету користуються: 
студенти, які мають середній бал успішності 5.0, 

студенти право яких на безоплатне навчання визначено відповідними Законами 

України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями. 

2.3.  Претендент на переведення на вакантні місця державного замовлення подає 

заяву на ім’я директора технікуму (додаток 1) з обґрунтуванням причини та відповідними 

документами. Заява з резолюцією директора передається до Конкурсної комісії та 

реєструється секретарем конкурсної комісії в окремому журналі (додаток 2). 

Конкурсна комісія створюється наказом директора і являє собою постійно діючий 

орган. 

2.4.  Конкурсною комісією аналізується успішність студента, визначається 

прохідний бал серед бажаючих на переведення на навчання на вакантні місця державного 

замовлення. 

Формується справа претендентів на переведення. До матеріалів справи входять: 

-  заява студента, який претендує на переведення; 

-  копія залікової книжки за останній семестр; 

-  копії документів на отримання соціальних пільг (якщо вони є); 

-  подання органу студентського самоврядування, профспілки студентів 

2.5. Конкурсна комісія на засіданні розглядає матеріали справи та приймає рішення 

щодо рекомендації на переведення для ухвалення на засіданні педагогічної ради. 

2.6.  На засіданні педагогічної ради приймається рішення щодо переведення на 

навчання на вакантні місця державного замовлення з наступного навчального семестру. 

2.7.  Переведення студента здійснюється за наказом директора технікуму на підставі 

протоколу педагогічної ради. 
 

 

 

 

 



Додаток №1 до Положення 

про переведення на 

вакантні місця державного 

замовлення у ПБТТБ 

 

Директору Полтавського    

будівельного технікуму 

транспортного будівництва  

Рибці В.Г.  

студента групи___________ 

________________________ 
(П.І.Б. студента) 

 

ЗАЯВА 

Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на вакантне 

місце державного замовлення. 

До заяви додаю наступні документи: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        __________________________________                                                                                                        ______________________________ 

                                                     (дата)          (підпис) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток №2 до Положення 
про переведення на 

вакантні місця державного 
замовлення у ПБТТБ 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації заяв студентів на переведення з навчання на договірній основі 

на вакантні місця державного замовлення 

 

 

№ 

п/п 

П.І.Б. 

студента 

Група Спеціальність Дата 

подання 

документів 

Перелік поданих 

документів 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
-     

      

      

      


