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І. Загальні положення. 

 

1.1. Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за 

кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця за державним 

замовленням у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського МОЗ України» (далі – Положення) розроблене відповідно 

до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України 

від 15.07.1996 р. за № 245 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07.08.1996 р. за № 427/1452), «Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення, надання академічної відпустки та повторне 

навчання студентів у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», затвердженого наказом від 30.09.2015 

р. за № 419.   

1.2. Дане Положення регулює питання порядку переведення студентів, які 

навчаються У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського МОЗ України» (далі – ТДМУ) за кошти фізичних або 

юридичних осіб, на вакантні місця за державним замовленням.  

1.3. Переведення студентів ТДМУ, які навчаються за кошти фізичних або 

юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється з метою 

забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців.  

1.4. Переведення студентів з навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб на місця державного замовлення здійснюється в межах одного факультету і 

одного напряму підготовки (спеціальності) на конкурсній основі за умови згоди 

замовника.  

1.5. Переведення студентів з навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб на місця державного замовлення до закінчення ними першого курсу не 

дозволяється, крім особливих випадків, визначених чинним законодавством.  

1.6. 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 даного ТДМУ. 
 

II. Порядок та умови переведення 

 

2.1. Вакантні місця державного замовлення визначаються станом на 05 

число кожного місяця.  

2.2. При наявності на факультеті вакантних місць державного замовлення 

оголошується конкурс у газеті «Медична академія», або на сайті Університету. 

2.3. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 

мають право подати декану факультету заяву на ім’я ректора університету 

щодо участі в конкурсі протягом 2-х тижнів з дня виходу оголошення (додаток 

1) із зазначенням мотивації переводу. 

2.4. Заява з резолюцією ректора передається до Конкурсної комісії та 

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



Конкурсна комісія створюється наказом ректора і являє собою постійно 

діючий орган. До складу конкурсної комісії входять: проректор з науково- 

педагогічної роботи (голова), декани факультетів, начальник юридичного 

відділу, начальник планово-фінансового відділу, начальник навчального 

відділу, відповідальний секретар приймальної комісії (і/чи його заступник), 

голова студентської ради університету, студентський декан, представник 

профкому.  

2.5. Протягом 10 робочих днів Конкурсна комісія розглядає справи 

претендентів на переведення. До матеріалів справи входять: 

 – заява студента, який претендує на переведення за згодою замовника; 

– довідка про успішність за період навчання; 

 – копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо 

таке право є); 

– довідка про участь студента в науковому або громадському житті 

(факультету) університету, країни.  

До участі в конкурсі не допускаються студенти, які порушували правила 

внутрішнього розпорядку.  

2.6. Правом першочергового переведення з навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб на місця державного замовлення серед претендентів 

користуються особи, право яких на безоплатне навчання визначено 

відповідними законами України, Указами Президента України та постановами, 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України для студентів, внутрішніми 

документами університету з числа:  

- учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув 

у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 

-дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 

років;  

-інвалідів I та II груп та дітей- інвалідів;  

-осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке 

право;  

-дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків;  

-багатодітних сімей, до складу яких входять п’ятеро і більше дітей;  

-осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці» надане таке право;  

-членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок 

аварії на орендованому підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька»;  

-осіб, які втратили годувальника (батька або матір).  

2.7. Конкурсна комісія надає перевагу студентам, які беруть активну 

участь в науковій, навчальній та громадській роботі факультету та 

університету; є переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені 

грамотами, мають наукові статті, доповіді та претендентів пільгових категорій 

(перелічених у п. 2.6).  




