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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок переведення аспiрантiв, якi навчаIоться за кошти фiзичних

або юридичllих осiб на навчання за кошти державного бюлжету в

Державнiй науковiй ycTaHoBi <<Науково-практичний центр
п рофiла кти ч ноТ та клiшiч ноi меди ци н и>> .Щержа вного уп равлiння

справами

1. Загальнi положення

Щане Положення регулюс переведення аспiрантiв Щержавного науковоI

установи <Науково-практичний центр профi;rактичноТ та клiнiчноi
медицини)) !,ержавного управлiння справами (далi - ДНУ (НПЦ ПКМ)
ДУС), якi навчаються за кошти фiзичних або юридичних осiб на навчання за

кошти державного бюлжету.

Положення розроблене на ocнoBi Конститучii УкраIни, Законiв Украiни
пПро ocBiTy>>, <Про вищу ocBiTy>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
<Про затвердження Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня

доктора фiлософiТ та доктора наук у вищих навч€lJIьних заклалах (наукових

установах)>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 12.01 .2022 р. Jф44

uПро "rзатвердження порядку присудження ступеня доктора фiлософii та

скасування рiшення разовоТ спецiалiзованоТ вченоi ради закладу вищоi

освiти, науковоТ станови про присудження ступеня доктора фiлософiТ>,
Статуту ЛНУ (НПЦ ПКМ)) iнших локаJIьних нормативно-правових aKTiB.



2) crIeIli€UIbIlict,l, cKJlalloBa l,аJIузi зll&tlIl, 1}а якоIо здiйснtос,гься

lrрофесiйlrа rIi/tl,o,гoBKa; рilзсtlь освir,и заllсрtllеltий етап освiти, шlо

харак,геризусться piBtreM ск;lаllllос,гi освi,гttьоТ IIрограми, сукупtliст,tо

компс,гсIlтtlостей, якi визгtачеlti, як гIравиJIо, сl,ан/lар,гом освiти та

вi;tllоlзiдаютI) lleBtIoMy рiвttю [IaItioHalll,}]oT рамки кrзалiсРiкацiй;

3) аспiраI{ти -- особи, якi навчаIоться у зак"llаlti вищоТ освiти на третьому

piBHi вишtоТ освiти з MeTolo здобуття ступеня докl,ора фiлософiТ;
4) переведення - змiни в правах та обов'язках особи, що здобувас вищу

ocBiTy ступеня доктора фiлософiТ, зумовлеlлi змiноIо джерел фiнансуванrtя без

припинеI{ня статусу здобувача вищоТ освiти.

3. Оргаlliзаltiйнi засаllи
lIрийrlяr"гя piIIIcIiIlя IIро IlepeBellcIltIя aclliparrT,il] tIаJIежит,ь до компетенltiТ

/1иректора llljY (I,1I ILl I ]KN,'l) /lYC.
, /{;tя забезltс.tсt-ltIя I-JlасItirс,гi ttри lIepcBc/lcrrtli асlliран,гiв t{a tIавчанIIя на

вакантtli мiсltя /{ержаIзIJого замовJIсIllIя, якi ltавчаIоl,ься за кошl,ги фiзичьrих
або rоридtичних осiб, tla IIавчаI-lня за кошти /lержавI{ого бюджету створIосться

комiсiя з питань переведення аспiрантiв (лалi * Комiсiя).

о.лолlое Комiсiю гоJIова - заступник директора з науковоТ роботи. /{о

складу KoMiciT входять: голова KoMicii , вiдповiдальний за аспiрантуру,

учений секре,гар.

Комiсiя здiйснюс розгляд поданих заяв i документiв аспiрантiв i

rIорушус пеpe/t директором lll,IY (I II II ( I IKN4) /IYC кJIопотання Ilpo

перевсдеIItlя rзi.цiбраllих каtI/lиllа,гур tIa tlaKaltтlti мiсця державIIого
замоI]JIсIj t{я.

Формою робо,ги KoMiciT с засiлаttrlя. Засi,l,tаtlllя KoMiciT с правочинним за

умови IIрису,гttос,гi lla l{1,oMy llc Me}]tIIe 2lЗТi ч-ltеllilз.

Рilltеttttя гlо кожttiй кандида,гурi приймаlоться бiльшiстtо голосiв членiв

KoMiciT, гоJIос гоJIови KoMiciT с вирiшальлIим.

4. Переведення аспiрантiв
Переведення аспiрантiв, якi навчаються за кошти фiзичних або

юридичних осiб, на навчання за кошти державного бюджету здiйснюсться на

початку/перед початком,навч€шьного року, або за наявностi вакантних мiсць
на навчання за кошти державного бюджету.

Переведення аспiрантiв, якi навчаються за кошти фiзичних або

юридичних осiб, на навчання за кошти державного бюджету € можливими за

умови, що на час засiдання koMiciT с в наявностi BakarrTHi мiсця на напрямi
пiдготовки (спеuiальностi) у межах державного замовлення вiдповiдного

року навчання, де навчасться претендент на переведення. За вiдсутностi

"i



вакантних мiсць державного замовJIеI]ня на даному напрямi пiдготовки

(спеrriальностi) використання вакантних Mictlb iз iнших напрямiв пiдготовки

(спешiальностей) здiйсilюсться лише з дозволу MirricTepcTBa освiти i науки

УкраТни i в межах державного замовлення вiдповiдного року набору.

Про наявнiсть вакантних мiсць державного замовлення на певному

Kypci, напрямi пiдготовки (спечiальностi) аспiрантiв iнформус вiддiл

аспiрантури та подае заяву зi зверненням до заступника директора з науковоТ

роби (голови KoMiciI). Переведення аспiранта на вакантне мiсце державного
замовлення е можливим за умови вiдсутностi у нього академiчноТ

заборгованостi та заборгованостi по оплатi за надання ocBiTHix послуг на

момент засiдання KoMiciT.

Аспiран,г, який бажас перевестися на Mictte державного замовлення,

подас вiдповiдальному за аспiрантуру заяву про переведення. До заяви

додаються: звiт аспiранr,а про виконання iндивiдуального навч€Lпьного плану

та плану науковоТ роботи аспiранта, витяг з протоколу засiдання KoMicii, та

клопотання наукового керiвника про переведення.

На засiданнi KoMiciT з розгляду заяв аспiрантiв про переведення,

ведеться протокол в якому фiксуеться хiд розгляду заяв та документiв.
Протокол KoMiciT пiдписують yci присутнi члени KoMiciT.

На пiдставi рiшення KoMicii, заступником директора з науковоТ роботи
пода€ться клопотання директору ДНУ (НПl{ ПКМ) ДУС з приводу

переведення рекомендованих аспiрантiв з навчання за кошти фiзичних або

юридичних осiб на мiсця державного замовлення. Пiсля чого директор

установи видас наказ про IIереведення асгliраrr,гiв на BaKaHTHi мiсця

державного замовJlення i гIрипинеt{ня лiТ логовору про надання ocBiTHix

послуг за кошти фiзичних або юридичних осiб.

ЗастlzпLlик директора з науковоТ роботи IОрiй ЯЩЕНКО


