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«Положення про порядок переведення студентів-здобувачів освітніх ступе
нів “бакалавр” , “спеціаліст” , “магістр”, «доктор філософії», які навчаються за ко
шти юридичних фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у Наці
ональному університеті харчових технологій» (далі - Положення) розроблено
відповідно до Конституції України, законів України „Про освіту” , „Про вищу
освіту” , Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студе
нтів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України
від 15.07.1996 р. за №245, Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року №
835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних га
рантій окремим категоріям громадян», листів Міністерства освіти і науки України
«Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 р. за
№ 1/9-21 та “Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, на
яких розповсюджується дія частини 10 ст. 19 Закону України “Про охорону ди
тинства” від 05.03.2010 р. за № 1/9-144.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення регулює порядок переведення студентів, які навчаються
у Національному університеті харчових технологій за кошти фізичних та юри
дичних осіб, на вакантні місця державного замовлення.
1.2. Вакантні місця державного замовлення з ’являються в результаті від
рахування з Університету студента, який навчався за кошти державного бюджету,
або переведення його на іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального
закладу, а також у разі виділення Міністерством освіти і науки України додат
кового місця державного замовлення. Кількість вакантних місць державного за
мовлення визначається для кожного курсу і напряму підготовки (спеціальності)
як різниця між обсягом прийому відповідного року і фактичною чисельністю
студентів, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету на даному ку
рсі з даного напряму підготовки (спеціальності).
1.3. Заповнення вакантних місць державного замовлення є обов'язковим.
1.4. Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
здійснюється в межах одного курсу та одного напряму підготовки (спеціальності).
1.5. Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
здійснюється гласно, виключно на конкурсній основі, за інтегральним рейтин
гом успішності (середнім балом успішності студента за весь період навчання), в
межах ліцензованого обсягу підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціа
льності) за умови наявності вакантних або додаткових місць державного замов
лення.
1.6. Поза конкурсом переводяться особи, яким відповідно до п. З Указу
Президента України № 835/2014 від 29.10.2014 року «Про невідкладні заходи

щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям грома
дян» та Закону України № 425-VIII від 14 травня 2015 року «Про внесення змін до
деяких законів України щодо державної підтримки 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 грома
дянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для
здобуття професійно-технічної та вищої освіти» надане таке право.

1.7. У разі рівності інтегрального рейтингового балу право першочергового
переведення на вакантні місця державного замовлення мають студенти, право
яких на безоплатне навчання визначено відповідними Законами України, Указами
Президента та Урядовими рішеннями, а також студенти, що беруть активну
участь у науково-дослідній роботі, громадському житті кафедри, факультету,
університету, за таким порядком:
— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України № 226 від 05.04.1994 р. «Про поліпшення виховання, навчання, соціа
льного захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» (зі змінами);
— діти з багатодітних і малозабезпечених сімей а також особи віком від 18 до
23 років із таких сімей відповідно до частини 10 статті 19 Закону України "Про
охорону дитинства";
— особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий за
хист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
— інваліди І, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане
навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
— особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке
право;
— особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності
шахтарської праці" надане таке право;
— студенти, які беруть активну участь у науково-дослідній роботі, роботі ор
ганів студентського самоврядування, громадському житті кафедри, факультету,
університету тощо.
За рівності всіх зазначених чинників пропозиції щодо переведення на ва
кантні місця державного замовлення подає рада факультету (інституту).
1.8. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного
кредиту, то переведення на вакантні місця державного замовлення можливе за
умови повного погашення отриманого кредиту.
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2. ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ
2.1. Декан факультету своїм розпорядженням оголошує конкурс на замі
щення студентами факультету вакантних місць державного замовлення на пев
ному курсі певного напряму підготовки (спеціальності).
2.2. Студенти, які бажають взяти участь у конкурсі, упродовж десяти днів з
моменту оприлюднення інформації про наявність вакантних бюджетних місць
державного замовлення подають в деканат заяву на ім'я ректора університету про
переведення на вакантні місця державного замовлення.
2.3. Разом із заявою студент подає документи, що надають право на пер
шочергове переведення відповідно до п. 1.7 цього Положення.
2.4. Рішення про рекомендацію певного студента щодо переведення на ва
кантні місця державного замовлення приймається Вченою радою факультету
(інституту) відкритим голосуванням.
2.5. Ректор приймає рішення та видає наказ про переведення студента на
вакантне місце державного замовлення на підставі заяви студента на ім’я рек
тора про переведення його з навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб на
вакантне місце державного замовлення як такого, що пройшов конкурсний відбір
або має першочергове право на переведення, з візою декана факультету (ди
ректора інституту), який зазначає середній бал успішності студента, номер
протоколу і дату проведення засідання вченої ради факультету (інституту), на
якому студента рекомендовано до переведення.

