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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення

про

порядок

переведення

та

поновлення

студентів

Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя розроблено на підставі законів України “Про освіту” та “Про
вищу освіту”; указів Президента від 16.06.95 p. № 451/95, від 27.01.99 р.
№ 70/99, від 28.01.2000 р. № 109/2000, від 01.08.2000 р. № 943/2000
“Положення про національний заклад (установу) України”, Постанови
Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 p. № 1074 “Положення про
державний вищий заклад освіти”, наказів Міністра освіти і науки
України

від

02.06.1993 p.

№ 161

“Положення

про

організацію

навчального процесу у вищих навчальних закладах” від 06.06.1996 р.
№ 191/153, “Положення про академічні відпустки та повторне навчання
в вищих закладах освіти”, та від 15.07.1996 p. № 245 “Положення про
порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих
закладів освіти”, листа Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і
науки

України

№ 41-20/1070

від

17.04.2006

р.

,

Методичних

рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної
системи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки №943 від
16.10.2009 р. та Статуту університету.
2. Дане положення регламентує особливості переведення студентів,
поновлення осіб в число студентів університету, визначає порядок
переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних чи
юридичних осіб на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а
також регламентує переведення та поновлення студентів заочної форми
навчання.
3. Переведення та поновлення студентів здійснюється, як правило, під час
літніх або зимових канікул.
Переведення та поновлення студентів
1. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок
коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при
переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови
наявності таких вакантних місць.
2. За відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути
переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів
юридичних чи фізичних осіб за умови наявності вакантних місць
ліцензованого обсягу.
3. Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній
основі з оплатою за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб, можуть
бути переведені на навчання на таких же умовах до університету. Такі
переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць
ліцензованого обсягу та згоди замовника, що фінансує підготовку.
4. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі
освіти, можуть бути переведені до університету на умовах, що

передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти
на договірній основі.
5. Переведення

студентів

з

неакредитованих

недержавних

вищих

навчальних закладів чи поновлення осіб, що навчались у таких закладах
не допускається.
6. Переведення та поновлення студентів на перший курс університету
забороняється. За умови виключних обставин таке переведення може
бути здійснено за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України. Ректор університету має право поновити на другий курс
студентів, які були відраховані з першого курсу, за умови ліквідації ними
академічної заборгованості до початку навчальних занять.
7. Студент, який бажає перевестися з університету до іншого вищого
навчального закладу, подає на ім’я ректора університету заяву про
переведення з резолюцією декана. Якщо навчання студента фінансується
за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб, до заяви додається
письмова згода замовника на таке переведення.
8. Студент університету, який бажає змінити форму навчання або напрям
підготовки (поновитися), подає на ім’я ректора заяву про допуск до
ліквідації академічної різниці.(додаток 1). Академічна різниця при
переведенні (поновленні) повинна обмежуватися предметами, вивчення
яких дозволить закінчити навчання на курсі, з якого був відрахований
студент (при поновленні), або на якому навчається студент при
переведенні з одного напряму підготовки на інший, але не більше 8
предметів.
9. У випадку, якщо академічна різниця складає більше 8 предметів,
поновлення (переведення) може бути здійснено на нижчий курс (семестр)
за згодою заявника.
10. Ліквідація

академічної

різниці

здійснюється

за

письмовим

розпорядженням декана факультету, як правило, до початку навчальних
занять. У разі необхідності декан факультету може визначити студенту

індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку
наступної після поновлення (переведення) екзаменаційної сесії, при
цьому у наказі на зарахування вказується термін ліквідації академічної
різниці.
11. При переведенні студентів з денної форми навчання на заочну, курс на
який може здійснюватись переведення, визначає ректор за поданням
декана.
12. Особи, які бажають поновлюватись, або переводитися в університет,
можуть складати академічну різницю протягом навчального року.
13. Після ліквідації академічної різниці подається заява на ім’я ректора
(додаток 2), в якій декан визначає групу для зарахування студента.
14. Наказ на зарахування видається не пізніше 10 днів після початку
навчання на відповідному курсі (семестрі). Особи, навчання яких
фінансується за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб,
включаються в наказ після оплати за навчання в семестрі, на який
поновлюється студент.
15. При поновленні на навчання, переведенні з однієї форми навчання на
іншу, з одного напряму підготовки на інший чи переведенні з інших
навчальних закладів укладається договір про навчання за цінами
навчального року, у якому здійснюється поновлення або переведення.
16. При поновленні на навчання особи, яка навчалася в іншому вищому
навчальному закладі, університет формує особову справу поновленого
студента, до якої вкладається заява про поновлення, академічна довідка,
оригінал документа про відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень і витяг з наказу про зарахування.
17. Студенту, який поновлений в університеті після навчання в іншому
вищому навчальному закладі, видається індивідуальний навчальний план
(залікова книжка) з проставленими перезарахованими предметами з
відповідними оцінками, отриманими в іншому навчальному закладі.
Перезарахування предметів здійснює декан факультету.

18. При поновленні на навчання особи, яка навчалась в університеті,
продовжується ведення особової справи, індивідуального навчального
плану (залікової книжки) студента, оформлених при його зарахуванні на
навчання в університет.
Особливості переведення студентів, навчання яких фінансується за
рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб на навчання за рахунок
коштів державного бюджету
1. Студенти, які навчаються в університеті на договірній основі з оплатою
навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб, можуть бути
переведені на вакантні місця державного замовлення (далі 
переведення з платного на безоплатне) за письмової згоди замовника,
що фінансує підготовку.
2. Переведення з платного на безоплатне навчання здійснюється, як
правило, під час літніх канікул. Заповнення вакантних місць
державного замовлення на випускних курсах може проводитись і під
час зимових канікул.
3. Переведення з платного на безоплатне навчання може бути здійснено
за наявності вакантних місць державного замовлення.
4. Вакантні

місця

державного

замовлення

за

кожним

напрямом

підготовки (спеціальністю) визначаються після закінчення кожного
семестру деканом факультету та доводяться до відома студентів
шляхом розміщення цієї інформації на дошці оголошень факультету,
офіційній веб-сторінці факультету та через органи студентського
самоврядування.
5. Студенти, які бажають перевестися з платного навчання на безоплатне,
подають декану факультету заяву на ім’я ректора з представленням
документів, які можуть бути враховані при вирішенні питання
переведення (документи про пільги, матеріальне становище заявника
тощо).

6. Пріоритетним правом на переведення з платного на безоплатне
навчання користуються студенти, які навчаються на тому ж напрямі
підготовки, де є вакантні місця держзамовлення.
7. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному
напрямі (спеціальності) використання вакантних місць з інших
напрямів (спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання
студентів, які під час навчання отримали таке право, здійснюється з
дозволу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у межах
державного замовлення відповідного року.
8. За наявності вакантних місць державного замовлення переведення
студентів з платного на безоплатне здійснюється виключно на
конкурсній

основі

згідно

з

рейтингом

студента,

гласно,

при

обов‘язковій участі органів студентського самоврядування.
9. Рейтинг студента визначається як сума підсумкових семестрових
рейтингових оцінок за шкалою університету (100-бальною для
студентів денної форми навчання, 5-бальною  для заочної) з усіх
предметів навчального плану. Якщо серед претендентів на заповнення
вакантних місць державного замовлення є студенти, які навчаються за
програмою

підготовки

«бакалавр»

зі

фахівців

скороченим

освітньо-кваліфікаційного

терміном

підготовки,

то

рівня

рейтинг

претендентів визначається як середній за період навчання студентів в
університеті.
10. Якщо на заповнення місць державного замовлення претендує по
переводу студент іншого державного вищого навчального закладу, у
якому не застосовувалась 100-бальна шкала оцінювання знань або ж
вона не відображена в заліковій книжці і в навчальній картці студента,
то нарахування рейтингу з дисциплін проводиться за такою шкалою:
„задовільно” – 67 балів; „добре” – 81 бал; „відмінно” – 95 балів,
„зараховано” – 80 балів.

11. Студенти, які мають заборгованості на кінець основної сесії, до
рейтингової відомості за даний семестр не включаються і не можуть
претендувати на переведення з платного навчання на безоплатне. У
виключних випадках, за наявності поважних причин та подання
підтверджуючих документів відповідно до п.2.7, 2.10 «Положення про
семестровий

контроль

студентів

Тернопільського

національного

технічного університету імені Івана Пулюя», питання включення таких
студентів у рейтингову відомість вирішуює конкурсна комісія.
12. Рейтингову відомість формує та затверджує декан факультету
протягом п’яти днів після завершення останнього екзамену за
результатами

основної

сесії,

погоджується

вона

з

органами

студентського самоврядування і доводиться до відома студентів
шляхом розміщення цієї інформації на дошці оголошень факультету,
офіційній веб-сторінці факультету та через органи студентського
самоврядування.
13. Для вирішення питань переведень з платного навчання на безоплатне
наказом ректора створюється конкурсна комісія, яку очолює перший
проректор, проректор з навчальної роботи і до складу якої обов’язково
входять представники органів студентського самоврядування.
14. Терміни засідань конкурсної комісії визначає її голова, оприлюднюють
її за три доби до чергового засідання. Право брати участь у засіданні
мають студенти, що претендують на переведення з платного на
безоплатне навчання, та інші зацікавлені особи.
15. Результати роботи комісії оформляються протоколом. Витяг з
протоколу засідання конкурсної комісії разом із заявою студента про
переведення з платного на безоплатне навчання з відповідними
документами є підставою для підготовки деканом факультету проекту
наказу про переведення студента.
16. За наявності вакантних місць державного замовлення правом поза
конкурсом переводяться з платного навчання на безоплатне:

 студенти-сироти та студенти, які залишилися без піклування
батьків;
 інваліди I та II груп;
 особи, які згідно з чинними нормативними актами мають право на
навчання у державних вищих навчальних закладах за рахунок
коштів державного бюджету, чи мають право на звільнення від
оплати за навчання у вищих навчальних закладах.
17. При однаковому рейтингу серед кількох претендентів на переведення з
платного

навчання

на

безоплатне

першочерговим

правом

користуються:
 особи, які згідно з Умовами Прийому до вищих навчальних закладів
поточного року мають право на першочергове зарахування;
 особи з сімей з важким матеріальним становищем, підтвердженим
документально;
 особи за обґрунтованим клопотанням громадських організацій або
державних органів влади.
18. Студенту,

переведеному

з

платного

навчання

на

безоплатне,

призначається стипендія за результатами останньої сесії у межах
чинного законодавства.
19. Усі питання переведень, поновлень та переведень з платного навчання
на безоплатне вирішує ректор.

Проректор з науково- Погоджено:
методичної роботи
В.о.першого проректора,
С.Ф.Дячук
проректора з навчальної роботи
Нач.навчального відділу

М.М.Митник
О.С.Жаровський

Нач.орг.-юридичного відділу

Н.М.Щепна

Голова студентського
самоврядування університету

І.М.Козбур

УХВАЛЕНО
на засіданні вченої ради
ТНТУ ім.І.Пулюя,
протокол № 9
від 23 жовтня 2012 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ТНТУ ім. І.Пулюя
_____________________П.В.Ясній
_______________________ 2012 р.

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ
про порядок переведення та поновлення студентів Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя
(нова редакція)

Доповнення є невід’ємною частиною
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок переведення та поновлення студентів Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція),
ухваленого на засіданні вченої ради ТНТУ ім.І.Пулюя 25 січня 2011 року,
протокол №1 і затвердженого 26 січня 2011 року)
Пункт 8 розділу «Особливості переводу студентів, навчання яких
фінансується за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб на навчання за
рахунок коштів державного бюджету» викласти у наступній редакції:
«За наявності вакантних місць державного замовлення переведення
студентів з платного на безоплатне навчання здійснюється виключно на
конкурсній основі згідно з рейтингом студента, гласно за обов’язкової участі
органів студентського самоврядування. Переведення студентів, середній бал
навчання яких протягом усього періоду навчання в університеті менший 4.0
за національною шкалою оцінювання, з платного на безоплатне навчання, як
правило, не допускається».

