ПОЛОЖЕННЯ
про переведення студентів Закарпатської академії мистецтв
на вакантні місця держзамовлення
1.

Нормативна база

Положення про переведення студентів Закарпатської академії мистецтв
(далі – Академії) та Коледжу мистецтв ім.. А. Ерделі ЗАМ (далі– Коледжу) на
вакантні місця навчання за державним замовленням (далі – Положення)
розроблене у відповідності з Законом України «Про вищу освіту», Наказом
Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р. «Про
затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та
поновлення студентів вищих навчальних закладів», листами Міністерства
освіти і науки України від 21.01.2010 р. № 1/9-21«Про переведення на
вакантні місця державного замовлення» та від 05.03.2010р. №1/9-144 «Про
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, на яких
розповсюджується дія частини 10 статті 19 Закону України «Про охорону
дитинства», Указом Президента України від 29.10.2014 р. № 835 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій
окремим категоріям громадян», Законом України «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 громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від
14.05.2015 № 425-VIII, подальшими нормативними актами та Статутом
Закарпатської академії мистецтв.
2. Загальні положення
2.1. Положення визначає загальні правові та організаційні заходи щодо
переведення студентів Академії на вакантні місця навчання за державним
замовленням
2.2. Переведення осіб, які навчаються у Академії за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням
можливе за наявності вакантних місць на навчання за державним
замовленням відповідного року (року вступу студента на навчання до
Академії) та напряму підготовки (спеціальності).
2.3. За відсутності вакантних місць на навчання за державним
замовленням на певному напрямі підготовки (спеціальності) перерозподіл
вакантних місць з інших напрямів підготовки (спеціальностей) з метою
переведення на навчання за державним замовленням студентів, які під час
навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства

освіти і науки України і у межах обсягів державного замовлення
відповідного року.
У виключних випадках, за поданням Академії, Міністерство освіти і
науки України може також виділяти додаткові місця на навчання за
державним замовленням.
2.4. Переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням здійснюється на
принципах прозорості та гласності виключно на конкурсній основі на
підставі наданих ними документів, з урахуванням їх соціального статусу,
досягнень у навчальній, науковій, громадській, творчій та соціальнокультурній діяльності Академії.
2.5. При переведенні осіб, які навчаються в Академії за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням,
перевага віддається студентам, які мають пільги, що передбачені
законодавством України, а саме:
- сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків;
- інвалідам І та ІІ групи; - студентам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи і віднесені до І і ІІ категорій;
- дітям військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов’язків;
- особам, яким відповідно до Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» надане таке право;
- членам сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок
аварії на орендованому підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька»
(Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 р. № 6);
- учасникам бойових дій та їхнім дітям, один із батьків яких загинув у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту.
2.6. У випадку відсутності пільгових категорій учасників конкурсу, на місця
державного замовлення першочергово претендують студенти, які мають
важке матеріальне становище і складні сімейні обставини. При цьому
враховують їх успіхи у навчанні, участь в науково-дослідній роботі,
громадському житті Академії,
рекомендації викладачів з фахових
дисциплін, спортивних секцій тощо.
2.7. Право брати участь у конкурсі на вакантні місця державного замовлення
мають також особи, які навчались в інших вищих навчальних закладах за
рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників вищих
навчальних закладів на переведення до Закарпатської академії мистецтв.

2.8. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного
кредиту, то переведення його на місце державного замовлення можливе за
умови повного погашення кредиту.
3. Оформлення та подання документів на конкурс
3.1. Про наявність вакантного державного місця на певному курсі за певним
напрямом підготовки (спеціальністю) навчальний відділ протягом 10 днів
після його появи зобов’язаний інформувати студентів на сайті (дошці
оголошень) Академії.
3.2. Для участі в конкурсі щодо переведення на вакантне місце державного
замовлення студент до кінця семестру, в який була оприлюднена інформація
про його наявність, повинен подати в навчальний відділ заяву на ім’я
ректора Закарпатської академії мистецтв з проханням щодо переведення на
навчання за державним замовленням (заява візується ректором Академії і
куратором академічної групи) та документи що підтверджують наявність
пільг. до наявності пільг; – копію залікової книжки студента; –
характеристику-подання на студента, підписану куратором академічної
групи, у якій навчається студент, та деканом факультету (завідувачем
кафедри) із зазначенням успішності; соціальної захищеності; участі у
науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах, спортивних змаганнях,
громадській роботі, особистих якостей студента; – рішення академічної
групи (у вигляді витягу з протоколу зборів) за підписом куратора і старости
групи; – довідку про склад сім’ї; – довідку з місця роботи батьків, де вказано
їх доходи за останні 6 місяців; – документи про пільги батьків та студентів,
якими вони користуються згідно з чинним законодавством України; – копії
свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків), позбавлення батьківських
прав (призначення піклувальника); – довідку з бухгалтерії Закарпатського
художнього інституту про відсутність заборгованості з оплати за навчання та
проживання в гуртожитку.
3.3. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів,
навчальний відділ формує рейтинг студентів з врахуванням успішності
студентів, наявності пільг, відсутності заборгованості з оплати за навчання
та проживання в гуртожитку, рішення академічної групи (у вигляді витягу з
протоколу зборів) і готує відповідне службове подання ректору Академії.
4. Розгляд документів конкурсною комісією та прийняття рішення
4.1. Рішення про переведення на вакантні місця державного замовлення
приймає конкурсна комісія, яка щорічно формується наказом ректора
Академії. До складу конкурсної комісії входять:
- ректор – голова комісії;
- керівник навчального відділу – секретар комісії;
- проректор з навчально-педагогічної роботи;

- проректор з науково-педагогічної роботи (з питань наукової та виховної
роботи);
- декан відповідного або завідувач кафедри;
- директор Коледжу або заступник директора Коледжу
- головний бухгалтер;
- голова студентського профкому;
4.2. Засідання конкурсної комісії відбуваються в період канікул до початку
нового навчального року або семестру.
4.3. Рішення про переведення осіб, які навчаються у Академії за рахунок
коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням
приймають більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
4.4. Засідання конкурсної комісії
підписують голова та секретар комісії.
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4.5. На підставі рішення конкурсної комісії ректор Академії видає наказ про
переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних)
осіб, на навчання за державним замовленням.
5. Прикінцеві положення
5.1. Положення про переведення студентів Закарпатської академії мистецтв
на вакантні місця навчання за державним замовленням розглядає та
затверджує Вчена Рада ЗАМ.
Положення набуває чинності після введення його в дію наказом
ректора Академії.
5.2. Зміни та доповнення до Положення про переведення студентів Академії
на вакантні місця навчання за державним замовленням вносять у порядку,
передбаченому п.5.1 цього Положення.

Ректор
Положення

Небесник І. І.
прийняте
Вченою радою ЗХІ
23.03.2016 р., протокол № 6
( з змінами, внесеними згідно з рішенням
Вченої ради від 29 серпня 2016 р., протокол №1)

