1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до Конституції України;
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»; «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 невідкладені заходи
щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям
громадян» від 29.10.2014 р. №835/2014; Постанови Кабінету Міністрів
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 р. №413; Положення про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р.
№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 р. №1/9-21; Статуту
Житомирського національного агроекологічного університету та інших
нормативних документів, які регламентують право особи на безоплатне
навчання .
1.2. Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
здійснюється на конкурсній основі.
1.3. Для переведення студентів на вакантні місця державного
замовлення в університеті створюються комісії: на факультеті – дорадча
конкурсна комісія факультету, в університеті – конкурсна комісія
університету.
1.4.Дорадча
конкурсна
комісія
факультету
створюється
розпорядженням декана факультету і виконує функції:
організації конкурсів;
підготовки необхідних документів претендентів на вакантні місця
державного замовлення;
прийняття рекомендаційних рішень для розгляду на конкурсній комісії
факультету.
1.5. Конкурсна комісія університету створюється наказом ректора
університету в складі:
проректора з навчальної роботи ( голова комісії),
проректор з науково-педагогічної роботи, соціального і гуманітарного
розвитку;
керівник навчально-методичного відділу (секретар комісії),
декани факультетів,
провідний юрисконсульт;
голова студентської ради університет.

1.6. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному
напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів
(спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання студентів, які під
час навчання отримали таке право, здійснюється за погодженням з
Міністерством освіти і науки України і у межах державного замовлення
відповідного року.
2. Порядок переведення студентів денної форми навчання на вакантні
місця державного замовлення
2.1. Засідання конкурсної комісії університету проводяться не менше
ніж 2 рази протягом навчального року (лютий, липень).
2.2. Протягом 15 днів після закінчення літньої або зимової заліковоекзаменаційної сесії (у разі потреби в інший календарний період) секретар
конкурсної комісії факультету розміщує на дошці об’яв деканату об‘яву про
початок і останній строк приймання документів від претендентів для участі у
конкурсі, а також обов’язково інформує про це голову студентської ради
факультету.
Голова студентської ради факультету усно доводить зміст об’яви про
початок конкурсу студентам курсу, на якому з’явилося вакантне бюджетне
місце, і допомагає та контролює своєчасність подання ними необхідних
документів секретарю конкурсної комісії факультету.
2.3. Термін прийому документів від учасників конкурсу 10 календарних
днів з дня його оголошення.
2.4. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів,
деканат формує рейтинг успішності студентів, які подали документи за
шкалою оцінювання EКTS. При цьому враховуються результати за весь
період навчання студента.
2.5. Засідання конкурсної комісії факультету проводиться на наступний
день після закінчення приймання документів. Якщо день проведення
засідання співпадає з вихідними або святковими днями, то воно проводиться
у перший робочий день після вихідних або святкових днів.
2.6. До участі у конкурсі допускаються студенти, які на дату подання
заяви не мають академічної заборгованості та заборгованості по оплаті за
навчання.
2.7. У разі появи вакантних бюджетних місць у першому семестрі
першого курсу, при подачі заяв студентами для участі у конкурсі, конкурсна
комісія при прийнятті рішення про переведення на бюджетні місця враховує
середній бал сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти,
поданих студентами при вступі на дану спеціальність, а також враховує
відсутність заборгованості по оплаті за навчання.
У разі появи вакантних бюджетних місць у першому семестрі першого
курсу скороченого терміну навчання при подачі заяв студентами для участі у
конкурсі, конкурсна комісія при прийнятті рішення про переведення на
бюджетні місця враховує середній бал додатку до диплома молодшого

спеціаліста, поданого при вступі на дану спеціальність, а також враховує
відсутність заборгованості по оплаті за навчання.
2.8.У разі появи вакантних бюджетних місць у першому семестрі на
початку навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр,
при подачі заяв студентами для участі у конкурсі, конкурсна комісія при
прийнятті рішення про переведення на бюджетні місця враховує результати
співбесіди зі студентами при вступі на дану спеціальність, а також враховує
відсутність заборгованості по оплаті за навчання.
2.9. Претенденти на вакантне місце подають секретарю дорадчої
конкурсної комісії факультету такі документи:
- заяву на ім’я ректора,
- письмову згоду замовника освітніх послуг,
- довідку про оплату за навчання станом на день подачі заяви,
- оригінали і копії документів, що підтверджують наявність пільг.
2.10. Секретар конкурсної комісії факультету зобов’язаний
зареєструвати заяву в окремому журналі, а на заяві проставити номер і дату її
реєстрації.
2.11. Рішення конкурсної комісії факультету приймаються за
присутності 2/3 її загального складу більшістю голосів присутніх і
оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар конкурсної
комісії факультету.
2.12. Протокол засідання конкурсної комісії факультету та документи
студентів, які рекомендовані для переведення на навчання за бюджетні
кошти, передаються секретарю конкурсної комісії університету не пізніше 3
днів після проведення засідання.
2.13. Про дату, час та місце проведення засідання секретар комісії
особисто попереджає кожного члена конкурсної комісії університету.
2.14. Рішення конкурсної комісії університету приймаються за
присутності 2/3 її загального складу більшістю голосів присутніх і
оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар конкурсної
комісії університету.
2.15. На підставі рішення конкурсної комісії університету секретар
комісії готує проект наказу про переведення студентів на навчання за
бюджетні кошти.
Копія наказу обов’язково розміщується на дошці оголошень деканату
2.16. При однаковій сумі балів та пільгових умов конкурсна комісія
університету додатково враховує участь студентів в науковій роботі,
олімпіадах, конкурсах, конференціях, наявність грамот та інших відзнак,
наукових статей та тез доповідей претендентів. Оцінку щодо зарахування цих
додаткових умов здійснює випускова кафедра.
3. Порядок переведення студентів заочної форми навчання на вакантні
місця державного замовлення
3.1. При наявності вакантних бюджетних місць секретар дорадчої
конкурсної комісії факультету у перший день сесії у студентів заочної форми

навчання ( у разі потреби у інші календарний період) розміщує на дошці
об’яв деканату об’яву про початок і останній строк приймання документів від
претендентів на вакантні місця державного замовлення для участі у конкурсі,
а також доводить цю інформацію старостам груп відповідного курсу.
3.2. Старости груп обов’язково усно інформують студентів про початок
конкурсу і умови участі у ньому.
3.3. Терміни проведення конкурсу, порядок відбору кандидатур,
порядок прийняття документів, прийняття рішень конкурсної комісії
факультету і університету, критерії, які враховуються при прийнятті рішення,
порядок оприлюднення результатів конкурсу аналогічні термінам, порядку та
критеріям для студентів денної форми навчання.
3.4. Студенти, які не мають права на першочергове переведення на
вакантні місця державного замовлення, беруть участь у конкурсі на
загальних підставах в залежності від середнього балу успішності за весь
період навчання.
4. Право першочергового переведення з навчання на договірній
основі на місця державного замовлення
4.1. Правом першочергового переведення з навчання на договірній
основі на місця державного замовлення серед претендентів користуються в
порядку першочерговості за рейтингом:
 учасники та діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення;
 особи, які мають середній бал успішності 90 та більше балів А за
шкалою оцінювання EКTS за весь період навчання;
 особи, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними
нормативними документами, а за наявності конкурсу серед них
враховується рейтинг за балами успішності.
4.2. Перелік документів, які необхідно подати дітям учасників бойових
дій для переведення їх на навчання за кошти державного бюджету:
 заява про переведення на навчання за кошти державного бюджету;
 копія посвідчення учасника бойових дій – одного з батьків дитини
учасника бойових дій;
 копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України за формою згідно з
додатком 1 до 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, що затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014 р. №413;

 копія паспорту особи, на ім’я якої видане посвідчення учасника
бойових дій;
 копія паспорта дитини учасника бойових дій;
 копія свідоцтва про народження дитини бойових дій.

