


1. Загальні положення
1.1.Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів
України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; Указу Президента України «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій 
окремим категоріям громадян» від 29.10.2014 року No 835/2014; Постанови 
КабінетуМіністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 20.08.2014 року 
№413; Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 
студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 
України від 15.07.1996 року No 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 7 серпня 1996 року за No 427/1452; листа Міністерства освіти і 
науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» 
від 21.01.2010 року No 1/9-21; Статуту ЛНАМ. 
1.2.Положення регулює порядок переведення студентів, які навчаються в 
ЛНАМ на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення.
1.3.Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 
осіб, на місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення 
виконання державного замовлення на підготовку фахівців.
1.4.Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 
осіб, на місця державного замовлення здійснюється за умови наявності 
вакантних або додаткових держбюджетних місць. Вакантні місця державного 
замовлення з’являються в результаті відрахування з ЛНАМ студентів, які 
навчалися на місцях державного замовлення, переведення їх на іншу форму 
навчання або до іншого вищого навчального закладу, в разі виділення 
Міністерством освіти і науки України додаткового державного місця та в 
інших випадках.
1.5.Переведення студентів, 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.
1.6.За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному 
напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів 
(спеціальностей) здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки 
України і у межах державного замовлення відповідного року.

2. Умови та порядок переведення
2.1. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних 
осіб, на місця державного замовлення здійснюється на конкурсній основі за 
рейтингом успішності студента у попередній період навчання.



2.2.За умови рівного середнього балу успішності переваги надаються 
студентам, які мають досягнення в науково-дослідній та творчій роботі, 
беруть активну участь в громадському, спортивному житті ЛНАМ. 
2.3.Правом першочергового переведення з навчання на договірній основі на 
місця державного замовлення серед претендентів користуються:
- особи, які мають найвищий бал за ретинговою системою за останній 
семестр (ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»);
- особи, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними 
законами України, Указами Президента України та постановами, 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України для студентів, внутрішніми 
документами ЛНАМ з числа:
 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 
років;
 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 формувань, 
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання 
службових обов’язків;
 багатодітних сімей, до складу яких входять п’ятеро і більше дітей;
 осіб, які втратили годувальника (батька або матір);
- особи з числа учасників бойових дій, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
2.4. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця 
державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших вищих 
навчальних закладів, навчались за рахунок коштів державного бюджету і 
отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до 
ЛНАМ. 
2.5.Заяви студентів про переведення на державну форму навчання на ім’я 
ректора приймаються деканатами факультетів. До заяви додаються копії 
документів, що підтверджують рейтинг успішності (середній бал за 
попередній період навчання), соціальний статус, право на пільги, результати 
наукової, творчої та громадської діяльності тощо.
2.6. Заяви студентів попередньо розглядаються і погоджуються деканом 
факультету та керівниками органів студентського самоврядування і 
затверджується на Вченій раді факультету. 
2.7. Переведення студента завершується наказом ректора ЛНАМ.


