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1. Загальні положення 

1.1 Положення про переведення студентів Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» (далі – НТУ «Дніпровська 

політехніка»), які навчаються за договорами з повним відшкодуванням витрат 

на навчання, на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного 

бюджету (далі Положення), розроблено відповідно до Конституції України; 

Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»; «Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 1996 року за 

№ 427/1452; листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на 

вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 року № 1/9-21; 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 975 «Про надання 

державної цільової підтримки деяким категоріям громадян, для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти»; Статуту університету. 

1.2 Положення визначає порядок і умови переведення на вакантні місця 

державного замовлення студентів очної і заочної форми навчання, які 

навчаються за договорами і отримують вищу освіту вперше. Це положення не 

розповсюджується на іноземних студентів. 

1.3 Переведення студентів НТУ «Дніпровська політехніка», які 

навчаються на договірній основі, з оплатою за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, на місця навчання за державним замовленням здійснюється з 

метою забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців. 

1.4 Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного 

кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови 

повного погашення отриманого кредиту. 



1.5 Переведення студентів, які навчаються за договорами, на місце 

навчання за державним замовленням здійснюється в межах одного курсу, 

терміну навчання та однієї спеціальності, після закінчення екзаменаційної сесії 

з наступного навчального семестру на конкурсній основі за згодою замовника. 

1.6 Переведення студентів, що навчаються за договорами на місця 

навчання за державним замовленням здійснюється не раніше закінчення 

першого курсу відповідного ступеня підготовки. 

1.7 Не підлягають переведенню на місця навчання за державним 

замовленням студенти, що мають заборгованості і дисциплінарні стягнення за 

порушення правил внутрішнього розпорядку університету. 

1.8 За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній 

спеціальності, використання вакантних місць державного замовлення з інших 

спеціальностей здійснюється з дозволу Міністерства освіти і науки України, у 

межах державного замовлення відповідного року. 

2. Організація переведення 

2.1 Переведення студентів здійснюється відповідно до наказу ректора 

університету. Підставою для переведення є рішення конкурсної комісії 

(протокол або витяг із протоколу), яким схвалюється переведення студентів, що 

навчаються за договорами на вакантні місця навчання за державним 

замовленням у поточному навчальному семестрі. 

2.2 Конкурсна комісія створюється наказом ректора і являє собою 

постійно діючий орган. 

До складу конкурсної комісії входять: перший проректор (голова комісії), 

проректор з науково-методичної і навчально-виховної роботи (заступник 

голови), декани факультетів, головний бухгалтер, юрисконсульт I категорії, 

голова профкому, відповідальний секретар Приймальної комісії, начальник 

навчального відділу, директор Центру моніторингу знань та тестування, голова 

студентської ради, секретар конкурсної комісії (особа із числа професорсько-

викладацького складу). 



2.3 Вакантні місця державного замовлення визначаються навчальним 

відділом університету станом на 01 лютого, 01 липня, 01 вересня, як різниця 

між контрольними показниками відповідного року прийому та фактичною 

кількістю студентів, що навчаються на відповідній спеціальності. Інформація 

щодо вакантних місць за відповідними спеціальностями оприлюднюється 

деканатами та оголошується конкурс на заміщення вакантних місць державного 

замовлення. 

2.4 Студенти, які претендують на переведення з контрактної форми 

навчання на бюджетну до 10 вересня (10 лютого) подають в деканат 

факультету, на якому навчаються заяву встановленого зразка (Додаток 1).  

Після закінчення терміну подачі заяв деканати протягом 5 робочих днів 

формують справи претендентів і передають їх секретарю конкурсної комісії. 

До матеріалів справи входять: 

– заява на ім’я ректора НТУ «Дніпровська політехніка» (засвідчується 

підписом декана факультету); 

– копія навчальної картки (залікової книжки) студента; 

– копії документів про пільги, якими студент користується відповідно до 

чинного законодавства (за наявності) та висновок юридичної служби 

університету; 

– подання студентської ради університету; 

– рейтинговий список студентів, що навчаються за договорами на 

відповідній спеціальності з урахуванням оцінок за попередній термін навчання; 

– довідка деканату про участь студента в науковій або громадській роботі 

факультету (університету), країни; 

– клопотання деканату про переведення студента на місця навчання за 

державним замовленням; 

– інші документи, необхідні для прийняття конкурсною комісією 

обґрунтованого рішення. 



2.5 Рішення про переведення студентів, які навчаються за договорами на 

місця навчання за державним замовленням приймається конкурсною комісією і 

ухвалюється ректором університету. 

2.6 Переведення студентів, що навчаються за договорами на місця 

навчання за державним замовленням здійснюється прилюдно на конкурсній 

основі у випадку, якщо число претендентів на заповнення вакантних місць 

більш ніж число наявних вакансій. 

2.7 Переведенню поза конкурсом, за умови успішної здачі іспитів і 

заліків, за наявності вакансій, підлягають студенти, право яких на навчання за 

кошти державного (місцевого) бюджету визначено відповідними Законами 

України, Указами Президента та Урядовими рішеннями. 

2.8 Правом першочергового переведення студентів, які навчаються за 

договорами на навчання за державним замовленням користуються особи, які 

мають найвищий середній бал успішності за результатами попереднього 

навчання. При однаковому значені середнього балу, пріоритетним правом 

переведення користуються: 

– особи, які приймають активну участь в науковій, навчальній та 

громадській роботі університету та факультету; 

– особи, які є призерами Міжнародних та Всеукраїнських Олімпіад, 

конкурсів. 

2.9 При переведенні студентів, які навчаються за договорами на навчання 

за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету може враховуватись 

соціальне та матеріальне положення. 

2.10 За необхідності засідання конкурсної комісії проводиться 

позачергово. 

2.11 Інформація про переведення на бюджетну форму навчання 

оприлюднюється на офіційному вебсайті університету. 

2.12 Студентам переведеним на місця навчання за державним 

замовленням стипендія призначається в установленому порядку. 

  


