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Про введення В ДІЮ
Положення про переведення
студентів на вакантні місця
державного замовлення у
Національному університеті
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Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-21 від
21.01.2010 року, з метою

обов’язкового заповнення вакантних місць

державного замовлення, у разі їх виникнення та здійснення переведення на
вакантні місця державного замовлення гласно, виключно на конкурсній
основі, за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального
статусу та з обов’язковою участю органів студентського самоврядування при
прийнятті рішень щодо переведення студентів на вакантні місця державного
замовлення у Національному університеті «Одеська юридична академія»
(далі - Університет),
НАКАЗУЮ:
1.

Ввести в дію Положення про переведення студентів на вакантні місця

державного замовлення у Національному університеті «Одеська юридична
академія», прийняте рішенням вченої ради Університету від УЗ & /.А ?/З Р-

2.

Створити конкурсну комісію з питань переведення студентів на

вакантні місця державного замовлення Університету у складі:
1.1. Ківалова Сергія Васильовича, президента Університету - голова
комісії;
1.2. Завальнюка Володимира Васильовича, першого віце-президента,
ректора - член комісії;
1.3. Аракеляна Мінаса Рамзесовича, віце-президента, проректора з
навчальної роботи - член комісії;
1.4. Полянського Юрія Євгеновича, віце-президента, проректора з
методичної та виховної роботи - член комісії;
1.5. Коваленко Ольги Іванівни, головного бухгалтера - член комісії;
1.6. Скрипник Марини Олександрівни, заступника проректора з
економічних питань (начальника планово-фінансового відділу) -

член

комісії;
1.7. Ващук Олесі Петрівни, директора Центру організації освітньої
підготовки та інформаційно-аналітичної роботи - член комісії;
1.8. Погорєлової Тетяни Федорівни, провідного бухгалтера - секретар
комісії;
1.9.

Підгородинського Вадима Миколайовича, директора Інституту

кримінальної юстиції - член комісії;
1.10. Вітмана

Костянтина

Миколайовича,

декана

магістратури

державної служби - член комісії;
1.11. Кравченка Сергія Петровича, виконуючого обов’язки декана
факультету заочного та вечірнього навчання —член комісії;
1.12. Кузнецової Тетяни Василівни, декана факультету журналістики член комісії;
1.13. Хижняка

Євгена

Сергійовича,

в.о.

директора

юридичного

коледжу - член комісії;
1.14. Митрофанова

Анатолія

Анатолійовича,

декана

факультету

підготовки слідчих Інституту кримінальної юстиції - член комісії;
1.15. Колодіна Дениса Олексійовича, виконуючого обов’язки декана

/

факультету цивільної та господарської юстиції - член комісії;
1.16. Неугоднікова Андрія Олександровича, виконуючого обов’язки
декана факультету міжнародно-правових відносин - член комісії;
1.17. Тодощака

Олега

Володимировича,

декана

судово-

адміністративного факультету - член комісії;
1.18. Стоянова Миколи Михайловича, декана факультету адвокатури
- член комісії;
1.19. Чанишевої

Галії

Інсафівни,

декана

соціально-правового

факультету - член комісії;
1.20. Яковлева Дениса Вікторовича, декана факультету психології,
політології та соціології - член комісії;
1.21. Осауленко

Світлани

Вікторівни,

виконуючого

обов’язки

директора Інституту підготовки професійних суддів - член комісії;
1.22. Прущак Валерії Євгенівни, голови Студентської ради - член
комісії.
3.

Начальника

відділу

документального

забезпечення

Волошину

Світлану Михайлівну довести зміст даного Положення до відома керівників
структурних підрозділів.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Положення

про

переведення

студентів

на

вакантні

місця

державного замовлення у Національному університеті «Одеська юридична
академія» (далі - Положення) розроблено відповідно до:
-

Конституції України;

-

Закону України «Про вищу освіту»;

-

Закону України

«Про забезпечення організаційно-правових умов

соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування»;
-

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;

-

Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року №835/2014 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій
окремим категоріям громадян»;

- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р., зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452;
-

листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-21 від 21.01.2010 р.
«Про переведення на вакантні місця державного замовлення»;

-

листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-144 від 05.03.2010 р.
«Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, на
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яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України
«Про охорону дитинства».
1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в
Національному

університеті

«Одеська

юридична

академія»

(далі

-

Університет) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб (далі - на договірній основі), на вакантні місця державного
замовлення.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

1.3. Переведення студентів Університету, які навчаються на договірній
основі, на вакантні місця державного замовлення здійснюється з метою
забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців.
1.4. Переведення студентів, які навчаються на договірній основі, на
вакантні місця державного замовлення здійснюється за умови наявності
вакантних

державних

бюджетних

місць.

Вакантні

місця

державного

замовлення можуть з ’явитися:
- в результаті відрахування з Університету студентів, які навчалися на
місцях державного замовлення;
- в результаті переведення студентів на іншу форму навчання або до
іншого вищого навчального закладу;
- у разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткових
місць державного замовлення.
1.5. Право брати участь у конкурсі на переведення 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
Університету.
1.6. За відсутності вакантних місць державного замовлення

на

відповідному напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших
напрямів (спеціальностей) здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і
науки України у межах державного замовлення відповідного року.
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2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ
2.1.

Вакантні місця державного замовлення визначаються станом на 01

березня та 10 вересня кожного поточного навчального року.
Претендент

на

переведення

подає

до

деканату

відповідного

навчального структурного підрозділу заяву на ім’я ректора Університету
(додаток 1) із зазначенням мотивації переведення у канікулярний період.

Заява

з

резолюцією

ректора

передається

до

Конкурсної

комісії та

реєструється секретарем конкурсної комісії в окремому журналі (додаток 2).
Конкурсна комісія створюється наказом ректора і являє собою постійно
діючий орган. До складу конкурсної комісії за посадами входять: перший
віце-президент, ректор (голова); заступник проректора з економічних питань
(начальник планово-фінансового відділу), головний бухгалтер, директор
Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи,
керівники навчальних структурних підрозділів, голова Студентської ради
Університету.
2.2. Протягом 10 календарних днів з моменту подання документів
Конкурсна

комісія

формує

справи

претендентів

на

переведення.

До

матеріалів справи входять:
- заява студента, який претендує на переведення;
- копія залікової книжки студента за останній семестр для ОКР
«молодший спеціаліст», ОКР «спеціаліст», ОС «магістр», за останні два
семестри для ОС «бакалавр»;
- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг
(якщо таке право є);
- копія документа про попередньо здобуту освіту;
- копія договору про підготовку фахівця.
До участі в конкурсі не допускаються студенти, які протягом навчання
порушували правила внутрішнього розпорядку Університету, які мають
заборгованість по оплаті за навчання за попередні семестри та академічну
заборгованість.
2.3. Поза конкурсом мають право на переведення студе.нти з числа:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших
категорій дітей, які потребують соціального захисту (Закон України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування»);

- дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей
(Закон України «Про охорону дитинства», стаття 19).
2.4. Першочергово (за умови успішного навчання та за інших рівних
умов) мають право на переведення студенти з числа:
- дітей, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в
антитерористичній

операції,

захищаючи

незалежність,

суверенітет

і

територіальну цілісність України, померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції,
учасників бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і
територіальну

цілісність

України

та

брали

безпосередню

участь

в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
- інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;
- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, учасників бойових
дій, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов’язків;
- осіб,

яким

відповідно

до

Закону

України

«Про

підвищення

престижності шахтарської праці» надане право на особливості здобуття
освіти;
- дітей з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами;
один з батьків - інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів;
батько - інвалід, який виховує дитину без матері.
2.5. Комісія при винесенні рішення враховує рейтинг успішності
студентів на підставі середнього балу за останній семестр для ОКР
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«молодший спеціаліст», ОКР «спеціаліст», ОС «магістр», за останні два
семестри для ОС «бакалавр». За умови рівного середнього балу успішності
переваги надаються студентам, які беруть активну участь у науковій,
навчальній та громадській роботі структурного підрозділу та Університету, а
саме

є

переможцями

олімпіад,

конкурсів,

конференцій,

нагороджені

грамотами, мають наукові статті, доповіді, особи, які приймають активну
участь в громадському житті Університету.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛСА

2.6. Рішення Конкурсної комісії про рекомендацію до переведення
студентів, які навчаються на договірній основі, на місця державного
замовлення приймається шляхом відкритого голосування та оформлюється
протоколом. При рівних голосах переважне право має голос голови
Конкурсної комісії. Конкурсна комісія є правомочною при наявності на її
засіданні 2/3 членів комісії.
2.7. У випадку відсутності заяв студентів, які навчаються на договірній
основі, про переведення на наявні вакантні місця державного замовлення на
даному

напрямі

підготовки

(спеціальності)

Конкурсна

комісія

може

прийняти рішення про звернення за дозволом до Міністерства освіти і науки
України про переведення на ці місця студентів з інших напрямів підготовки
(спеціальностей).
2.8. Переведення студентів Університету з навчання на договірній
основі на навчання за кошти державного бюджету здійснюється лише за
наявності вакантних бюджетних місць та за умови повної оплати за надані
освітні послуги (в тому числі за поточний семестр до дати переведення):
- в межах одного напряму підготовки (спеціальності) - наказом ректора;
- на вакантні місця з інших напрямів підготовки (спеціальності) наказом ректора після отримання дозволу Міністерства освіти і науки
України на таке переведення.
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Положення набуває чинності з наступного дня після його введення
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в дію наказом ректора (затвердження), якщо інше не передбачається тим же
наказом.
3.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом
ректора Університету. У такому ж порядку Положення скасовується.

О.П. Ващук

ЗГІДНО
З ОРИ ГІНАЛ0 Г

Додаток 1
до Положення про переведення
студентів на вакантні місця
державного замовлення

Першому віце-президенту, ректору
Національного університету
«Одеська юридична академія»
професору Завальнюку В.В.
студента(ки)
(навчальний структурний підрозділ)

(форма навчання)

(форма фінансування)

(напрям підготовки, спеціальність)

(ОКР/ОС)

(курс та група)

(П.І.Б. студента)

(телефон)

ЗАЯВА
Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб на навчання за державним замовленням за рахунок вакантних місць та
змінити джерело фінансування - за кошти державного бюджету.
До заяви додаю наступні документи:
1. _________________________
2 . ___________________________________
3. _________________________
4. _________________________
5.

(дата)

(підпис)

(П.І.Б.)

ЗГІДНО

.
з о р и г ін а л о м !

Додаток 2
до Положення про переведення
студентів на вакантні місця
державного замовлення

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв студентів на переведення з навчання на договірній основі на вакантні місця державного замовлення

№
д/п

П.І.Б.
студента

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ!

Навчальний
структури ий
підрозділ

Курс

Група

Напрям,
спеціальність

Дата подання
документів

Перелік
поданих
документів

Підпис

П.І.Б.
працівника,
який прийняв
документи

Підпис

