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1 Загальні положення
Дане положення розроблено відповідно до Конституції України; Законів
України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за № 427/1452; листа Міністерства
освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного
замовлення» від 21.01.2010 №1/9-21; Статуту Національного Фармацевтичного
Університету, Положення про інтегровану рейтингову систему оцінювання
діяльності студента в Національному фармацевтичному університеті.
1.1 Положення про переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за
кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення
(далі – Положення) у державному вищому навчальному закладі Національному
фармацевтичному університеті (далі – НФаУ) регулює порядок переведення
здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення.
1.2 Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних
і юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється з метою
забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців.
1.3 Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних
і юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється на конкурсній
основі (за індивідуальним рейтингом студента за рік) за умови наявності
вакантних або додаткових держбюджетних місць у межах ліцензованого обсягу
підготовки зі спеціальності/напряму підготовки.
1.4 Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті
відрахування з НФаУ здобувачів вищої освіти, які навчалися на місцях
державного замовлення, переведення їх на іншу форму навчання або до іншого
вищого навчального закладу, в разі виділення Міністерством охорони здоров’я
України додаткового державного місця та в інших випадках.
1.5 Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних
і юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється в межах одного
курсу і одного напряму підготовки (спеціальності) після закінчення
екзаменаційної сесії з наступного навчального семестру, як правило, у
канікулярний період.
1.6 За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному
напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів
(спеціальностей) здійснюється лише з дозволу Міністерства охорони здоров’я
України і у межах державного замовлення відповідного року.
2. Умови та порядок подачі заяв
2.1 Про наявність вакантних місць державного замовлення на певному
курсі, напрямі підготовки (спеціальності) та про строки подачі заяв та
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документів здобувачів вищої освіти повідомляють декани, заступники деканів
відповідних факультетів під час проведення виробничих зборів, відповідна
інформація також розміщується на стендах деканату та на сайті НФаУ.
2.2 Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних
і юридичних осіб, на місця державного замовлення здійснюється гласно, на
конкурсній основі відповідно до рейтингу здобувачів вищої освіти за навчальний
рік з урахуванням соціального статусу, участі у громадському житті НФаУ та
науковій діяльності.
2.3 За умови рівного рейтингу переваги надаються здобувачам вищої освіти,
які можна віднести до категорій:
 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 діти, що втратили одного з батьків (напівсироти);
 інваліди 1 та 2 груп та діти-інваліди;
 діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов’язків;
 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 діти з багатодітних сімей, діти з соціально вразливих і малозабезпечених
сімей (у т. ч. сімей батьків-інвалідів);
 члени сімей шахтарів та гірничорятувальників.
2.4 Право брати участь у конкурсі із зарахування на вакантні місця
державного замовлення мають і здобувачі вищої освіти, які вступили до інших
вищих навчальних закладів, навчались за рахунок коштів державного бюджету і
отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до НФаУ.
2.5 До участі в конкурсі не допускаються здобувачі вищої освіти, які
порушували правила внутрішнього розпорядку НФаУ.
2.6 Заяви здобувачів вищої освіти про переведення на державну форму
навчання приймають деканати відповідних факультетів (додаток 1). До заяви
додаються копії документів про соціальний статус, право на пільги, результати
наукової та громадської діяльності тощо.
2.7 Заяви та копії документів здобувачів вищої освіти попередньо
розглядаються деканом факультету. Заява реєструється секретарем конкурсної
комісії в окремому журналі (додаток 2).
2.8 Деканат відповідного факультету формує справи претендентів на
переведення. До матеріалів справи входять:

заява здобувача вищої освіти, який претендує на переведення;

копія залікової книжки;

копії наукових робіт, грамоти, подяки, які отримані за час навчання у
НФаУ(якщо є);

копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке
право є);

характеристика на здобувача вищої освіти.
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2.9 На претендентів, що подали заяви на переведення на вакантні місця
державного замовлення у деканатах відповідних факультетів розраховується
індивідуальний рейтинг та складається рейтинговий список відповідно до
Положення про інтегровану рейтингову систему оцінювання діяльності студента
в Національному фармацевтичному університеті. Рейтинговий список
розміщується на стендах деканату.

3. Розгляд документів конкурсною комісією з питань переведення здобувачів
вищої освіти та прийняття рішення
3.1 Конкурсна комісія з питань переведення здобувачів вищої освіти у
НФаУ створюється наказом ректора і є постійно діючим органом. До складу
конкурсної комісії входять: голова – проректор з науково-педагогічної роботи,
секретар, начальник навчального відділу, провідний фахівець планового відділу,
декани факультетів, представник ради студентського самоврядування,
юрисконсульт, головний бухгалтер.
3.2 Конкурсна комісія на засіданні розглядає рейтинговий список
претендентів на переведення на вакантні місця державного замовлення, подані
справи та приймає рішення щодо рекомендації на переведення. Рішення про
переведення осіб, які навчаються на договірній основі на навчання за державним
замовленням приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю
голосів всіх членів комісії. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому взяли
участь не менше як три чверті її складу.
3.3 Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписують голова,
представник ради студентського самоврядування та секретар комісії.
3.4 На підставі рішення конкурсної комісії університет звертається до
Міністерства охорони здоров’я для отримання погодження на переведення
рекомендованої особи на вакантне місце державного замовлення. Разом з листом
направляються матеріали претендента, які характеризують його справу.
3.5 У разі отримання погодження Міністерства охорони здоров’я
переведення здобувачів вищої освіти на вакантне місце державного замовлення
здійснюється за наказом ректора НФаУ.
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ДОДАТКИ
Додаток № 1
Ректору НФаУ
проф. Черних В. П.
студента(ки) ___ курсу, групи _____
факультету _____________________
_______________________________
напряму підготовки (спеціальності)
_______________________________
_______________________________
денної (заочної) форми навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб
_______________________________
(прізвище)
_______________________________
(ім’я, по батькові)
Адреса: ________________________
_______________________________
Конт. телефон: __________________

ЗАЯВА
Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на
вакантне місце державного замовлення цієї ж спеціальності.
До заяви додаю наступні документи:

(дата)

(підпис)

Заява має бути завізована:
− деканом факультету;
− плановим відділом/бухгалтерією – про відсутність заборгованості по оплаті;
− представник ради студентського самоврядування
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Додаток № 2

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв здобувачів вищої освіти на переведення на вакантні місця державного замовлення

№
П.І.Б.
Факультет Курс Група
з/п студента

Спеціальність/освітня
програма

Перелік
Дата подання
поданих
документів
документів

ПІБ
працівника,
який прийняв
документи

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
№
з/п

Посада, ПІБ

Підпис про ознайомлення

Дата
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ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДОКУМЕНТУ
№
врахованого
примірника
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Посада і ПІБ
отримувача

Підпис та дата
отримання

Підпис та дата
повернення
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