
Порядок переведення на навчання до ЧНУ 

з інших закладів вищої освіти  
 

 Переведення студентів до ЧНУ (коледжу ЧНУ) з інших ЗВО здійснюється за 

згодою між ректором ЧНУ та ректором того ЗВО, з якого переводиться студент. 

Переведення здійснюється для студентів ступеня бакалавра (ОКР молодшого 

спеціаліста) усіх форм навчання та спеціальностей на курс, не нижчий другого, за 

умови наявності вільних місць ліцензованого обсягу.  

 При переведенні здобувачів вищої освіти на іншу спеціальність обов’язковим 

є виконання вимог до вступників на цю спеціальність у рік набору на неї або в 

один із наступних років. Під виконанням вимог до вступників розуміється 

наявність відповідного набору сертифікатів ЗНО, мінімального значення кількості 

балів із вступних випробувань (конкурсного бала), результатів творчих конкурсів чи 

заліків, проходження співбесід тощо.  

 Студент, який бажає перевестися до ЧНУ, подає на ім’я ректора ЗВО, в якому 

він навчається , заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду 

(засвідчену печаткою), звертається з цією заявою влітку (з 1 червня по 23 серпня) 

або взимку (з 3 до 29 січня) до приймальної комісії ЧНУ. Заяву про переведення 

встановленого зразка на ім’я ректора університету студент подає особисто. До заяви 

про переведення додаються: 

• копії документа державного зразка про освіту і додатка до нього; 

• копія сертифіката УЦОЯО відповідних років; 

• копія залікової книжки;  

• довідка про академічну різницю; 

• копія паспорта;  

• копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;  

• копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;  

• папка на зав’язках для документів. 

Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку 

відповідного семестру.  

За умови ліквідації академічної різниці чи її частини у встановлені терміни 

ректор університету за поданням декана факультету видає наказ про допуск 

студента до занять. До ЗВО, в якому студент навчався раніше, приймальна комісія 

ЧНУ направляє запит щодо одержання його особової справи. Після одержання 

особової справи ректор університету видає наказ про зарахування студента до ЧНУ. 

 

Примітка: Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії 

документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені 

тощо). 


