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1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі:
- Закону України «Про вищу освіту»;
-  Положення  про  порядок  переведення,  відрахування  та  поновлення  студентів  вищих
навчальних закладів освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від
15.07.1996 р. № 245);
-  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  «Про  переведення  на  вакантні  місця
державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21.

1.2. Переведення студентів Новгород-Сіверського медичного училища з форми навчання за
кошти фізичних,  юридичних  осіб  (далі  -  контрактна  форма навчання)  на  навчання  за
кошти  державного  бюджету  (далі  -  бюджетна  форма  навчання)  здійснюється  на
конкурсній  основі  наказом  директора  Новгород-Сіверського  медичного  училища
(директор  училища)  на  підставі  рішення  адміністративної  ради  Новгород-Сіверського
медичного училища   .

1.3. Переведення студентів училища, що навчаються на першому курсі, не дозволяється.

2. Поновлення до складу студентів і переведення на інші форми навчання

2.1. Поновлення до складу студентів для навчання за рахунок державного бюджету або кошти
юридичних  та  фізичних  осіб  здійснюється  за  умови  наявності  вакантних  місць
ліцензованого  обсягу  незалежно  від  причини  відрахування,  трудового  стажу,  форми
навчання,  віку  особи,  що  бажає  поновитися,  на  підставі  поданих  документів  і  з
урахуванням  здатності  претендента  успішно  виконувати  графік  навчального  процесу.
Поновлення  на  навчання  за  рахунок  державного  бюджету  можливе  лише  за  умови
наявності вакантних планових місць державного замовлення.

2.2. Поновлення осіб до складу студентів здійснюється під час літніх або зимових канікул.
Переведення  та  поновлення  осіб,  які  навчалися  в  інших  вищих  навчальних  закладах,
здійснюється за наказом директора після погодження з навчальною частиною училища. 

2.3 Студенти, які навчались в неакредитованих вищих навчальних закладах не мають права
поновлення/переведення на навчання до училища.

2.4. Поновлення  на  навчання  (допуск  до  навчання)  здійснюється  на  той  же  напрям
(спеціальність), за яким студент навчався у Новгород-Сіверському медичному училищі
до відрахування або до надання академічної відпустки, і на той же курс, з якого він був
відрахований.

2.5. Особи,  відраховані  за  академічну  неуспішність,  поновлюються  наказом  директора
училища  у  наступному  навчальному  році  з  початку  того  семестру,  за  невиконання
навчального плану якого вони були відраховані, лише на умовах контракту. 
Особи, відраховані з інших причин, поновлюються на навчання з початку того семестру,
у якому вони припинили навчання за джерелом фінансування, за яким вони навчалися, з
дотриманням правил, встановлених п. 2.1.
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Особи, які отримали академічну відпустку за станом здоров’я, допускаються до навчання
за  тим  же  джерелом  фінансування  і  на  той  же  курс,  за  яким  вони  навчалися  до
оформлення відпустки, незалежно від наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та
вакантних місць державного замовлення.

2.6. При поновленні чи переведенні студента  училища перезарахування результатів  раніше
складених  ним  дисциплін  згідно  з  навчальним  планом  здійснюється  за  умови
відповідності  навчальних  програм,  загальної  кількості  годин,  кількості  форм
підсумкового  контролю.  Перезарахування  здійснюється  на  підставі  заяви  студента  за
згодою директора училища.

3. Переведення студентів на навчання за державним замовленням

3.1. Переведення студентів училища, що навчаються за договором (контрактом), на бюджетну
форму навчання можливе:
- за наявності вільних бюджетних місць;
- за  умови  повної  оплати  за  раніше  надані  освітні  послуги  в  межах  одного  напряму

навчання. 

3.2. Переведення  студентів  на  навчання  на  вакантні  місця  державного  замовлення
здійснюється  гласно,  на  конкурсній  основі  за  рейтингом  успішності  студентів  із
урахуванням їх соціального статусу. За інших однакових умов до уваги береться участь
студента в науковій роботі,  у громадському житті училища, причому на першочергове
переведення на навчання за кошти державного бюджету претендують студенти,  право
яких на навчання за державним замовленням визначено відповідними Законами України,
Указами Президента України та урядовими рішеннями. Переведення студентів,  які під
час навчання в училищі набули таке право, може здійснюватися на позаконкурсній основі
та в інші терміни.

3.3. Кількість  вакантних  бюджетних  місць  визначається  з  кожного  курсу  і  напряму
підготовки (спеціальності)  як різниця між цифрою плану прийому відповідного року і
фактичною чисельністю студентів, що навчається за рахунок бюджету на цьому курсі з
цього напряму підготовки (спеціальності).

3.4. Адміністрація училища інформує студентів про наявність вакантних місць на бюджетній
формі навчання, про умови переведення на них.

3.5. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми навчання на бюджетну, не
пізніше, ніж за два тижні до засідання адміністративної ради, на якому буде розглядатися
відповідне питання, подає такі документи:
- заяву на ім'я директора училища встановленого зразка.
- копію залікової книжки;
-  характеристику  з  рекомендацією  /  нерекомендацією  про  переведення,  підписану

керівником групи, у якій навчається студент, головою студентського самоврядування
училища,  .  У  характеристиці  має  бути  вказаний  рейтинг  студента  та  участь  у
громадському житті училища;

- документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним законодавством
(якщо такі є);

- копії  свідоцтва  про  смерть  батьків  (одного  з  батьків)  (для  студентів,  які  стали
сиротами після вступу до училища);

- документ щодо матеріального стану студента (у разі потреби).

3.6. Рішення  про  переведення  приймається  адміністративною  радою  училища  у  серпні  та
січні і вводиться в дію наказом директора училища. 


