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переведення, відрахування та поновлення студентів у Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» в межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідним 

напрямом підготовки (спеціальністю). 

1.4. Поновлення  студентів здійснюється на форму навчання відповідно 

тій, на яку студент був зарахований згідно з наказом про зарахування  при 

вступі до ДонНУЕТ. Поновлення на навчання, що фінансується з державного 

бюджету (далі – навчання за кошти державного бюджету) здійснюється  за 

наявності вакантних держбюджетних місць. 

1.5. Атестація знань студентів – процедура визначення відповідності 

отриманих знань, умінь і навичок студентами критеріям, що встановлюють 

рівень оволодіння професійними компетенціями за навчальними 

дисциплінами.   

1.6. Переатестація знань студентів – процедура повторної атестації знань 

студентів. 

 

2. Механізм переатестації знань студентів 

 

2.1.  При поновленні студенти подають документи відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу в Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» щодо порядку переведення, відрахування та поновлення 

студентів у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського». 

2.2. Заступник відповідального секретаря з питань поновлення і 

переведення перевіряє відповідність студентів до ДонНУЕТ у базі ЄДЕБО і 

готує наказ на поновлення студентів на рік навчання, за яким містяться дані в 

ЄДЕБО. Наявність в академічній довідці оцінок за 2014-2015 навч.рік 

свідчить про те, що студенти вивчили відповідні дисципліни і були 

атестовані. 

2.3. Керівник університету видає наказ про організацію додаткової сесії 

з метою переатестації знань студентів.  

2.4. В директораті відповідного інституту у відповідності до 

навчального плану ДонНУЕТ визначають дисципліни для переатестації знань 

студентів. Директор інституту видає розпорядження про переатестацію знань 

студентів і графік переатестації на основі заяви студентів.  

2.5. Директорат ознайомлює відповідні кафедри з розпорядженням, 

графіком переатестації та видає відомості по кожній дисципліні, по якій 

треба переатестувати знання студентів. 

2.6. Переатестацію знань, умінь і навичок студентів проводять у 

вересні-жовтні відповідно до графіку. 

2.7. Переатестація знань, умінь і навичок студентів не зважаючи на 

форму навчання, на яку поновлюються студенти, оплачується відповідно 
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вартості навчання за відповідним напрямом навчання (спеціальності) та 

терміну переатестації. 

2.8. У разі позитивної переатестації знань, умінь і навичок студентів 

керівник університету видає наказ про переведення студентів на наступний 

за поновленим курс, а оцінки, які отримали студенти, вносяться до особових 

справ студентів і враховуються у подальшому.  

 

 

3. Прикінцеві положення 

 

3.1 Дане Положення затверджується на засіданні Вченої ради 

ДонНУЕТ. 

3.2 Зміни до цього Положення можуть бути внесені шляхом їхнього 

затвердження на засіданні Вченої ради ДонНУЕТ. 

 


