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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення визначає умови конкурсного відбору та зарахування вступників до 

Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році за регіональним 

замовленням для здобуття освіти за денною формою навчання за рахунок коштів місцевого 

бюджету за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» та «Агроінженерія»  для задоволення потреб економіки регіону та 

суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на здобуття 

освіти відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей. Зарахування вступників на навчання 

за регіональним замовленням буде здійснюватися за окремим конкурсом окремо по кожній 

спеціальності на пільгових умовах для мешканців сіл та селищ міського типу. 
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2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ 

ЗАМОВЛЕННЯМ. 

 

2.1. Особи, які мають право навчатися за регіональним замовленням повинні 

бути зареєстровані у сільський місцевості Миколаївської області та мати повну загальну 

середню освіту. 

2.2. Особи, які вступають до Миколаївського національного аграрного 

університету на місця регіонального замовлення для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти подають 

заяви відповідно до Правил прийому до Миколаївського національного аграрного 

університету на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції тільки в електронній формі, 

крім визначених у цьому пункті випадків;  

тільки у паперовій формі:  

- для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-1 відповідно до Правил прийому 

до Миколаївського національного аграрного університету;  

- за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну 

середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;  

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;  

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії 

Університету. 

2.3. Прийом заяв та документів, вступні іспити, співбесіди, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:  

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають на основі співбесід, 

вступних іспитів 

о 1800 годині 

16 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та документів від о 1800 годині 
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осіб, які вступають тільки за результатами 

ЗНО 

22 липня 2019 року 

Строки проведення Університетом співбесід 
17 липня – 19 липня  

2019 року 

Строки проведення Університетом вступних 

іспитів 

17 липня – 22 липня  

2019 року 

Термін оприлюднення рейтингових списків та 

списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди 

не пізніше 1200 години 20 липня 2019 року 

Термін оприлюднення рейтингових списків 

та списків рекомендованих до зарахування 

осіб, які вступають на основі результатів 

ЗНО та вступних іспитів (у т.ч. за квотою-1) 

не пізніше 2000 години 26 липня 2019 року 

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування на місця державного замовлення 
(для осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди) 

до 1000 години 

22 липня 2019 року* 

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування на місця регіонального 

замовлення (для осіб, які вступають на 
основі результатів ЗНО та вступних іспитів, 

у т.ч. за квотою-1) 

до 1800 години 

31 липня 2019 року 

Терміни зарахування вступників 

за кошти регіонального бюджету (осіб, які 

проходили співбесіди) – не пізніше 1500 години 

22 липня**; за кошти регіонального бюджету 

(осіб, які вступають на основі результатів ЗНО 

та вступних іспитів, у т.ч. за квотою-1) – не 

пізніше 1200 години 01 серпня 

*Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця 

регіонального замовлення до 10.00 години 22 липня, а також подати письмову заяву про 

виключення заяв на інші місця регіонального замовлення. 
**Заяви зарахованих осіб на інші місця регіонального замовлення виключаються впродовж 22 

липня. 

 

2.4. Миколаївський національний аграрний університет звертається листами до 

голів районних державних адміністрацій Миколаївської області, керівників управлінь 

(відділів) освіти Миколаївської області з клопотаннями забезпечення направлення 

випускників сільських і селищних загальноосвітніх шкіл Миколаївської області на 

навчання за регіональним замовленням до Миколаївського національного аграрного 

університету. 

2.5. Вступники, що вступають на навчання за регіональним замовленням, 
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укладають трьохсторонній договір між Миколаївським національним аграрним 

університетом, Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації та вступником (далі – договір, (додаток № 1)). Зазначений договір мають 

право укладати вступники, які проживають у сільській місцевості або селищах міського 

типу Миколаївської області. Такі вступники пред’являють оригінал та подають копію 

довідки про реєстрацію місця проживання, згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207.  

Договір на навчання за регіональним замовленням може бути укладений  лише за 

однією спеціальністю із переліку спеціальностей, визначених у Правилах прийому до 

Миколаївського національного аграрного університету.  

2.6. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який 

розраховується відповідно до Умов прийому та Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету.  

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти 

вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з 

трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі 

повної загальної середньої освіти визначено  в додатку 2 до цього Положення.  

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право 

подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, 

німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.  

Конкурсний бал розраховується:  

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за такою формулою:  

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ,  де П1, 

П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, 

другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню 

освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 
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середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-

бальною шкалою, в шкалу 100 - 200 (додаток 6 до Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу 

підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів 

при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка (додаток 5 до Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету).  

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-

бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», 

«5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, 

що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, 

Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) 

зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.  

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, 

а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється 

таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія Університету 

отримує з Єдиної бази. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених 

Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, нараховуються 

додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного 

відповідного предмета під час розрахунку конкурсного балу в Університеті в обсязі в ід 

1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади Університету 

проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального 

закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 
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освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 

року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 

16/29884. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та 

сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:  

РК дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій Університету;  

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 

(спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей,  яким надається особлива 

підтримка, та 1,00 в інших випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну 

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – 

для спеціальностей (спеціалізацій), передбачених в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, 

затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання 

вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку 

відповідної довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії).  

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200.  

2.7. Оприлюднення рейтингових списків та списків рекомендованих до 

зарахування осіб, які вступають на місця регіонального замовлення здійснюється 

Миколаївським національним аграрним університетом не пізніше 2000 години 26 липня 

2019 року, але не раніше ніж оприлюднення рейтингових списків та списків 

рекомендованих до зарахування осіб, які вступають на основі результатів ЗНО та 

вступних іспитів (у т.ч. за квотою-1) на місця державного замовлення.  

2.8. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення до 

Миколаївського національного аграрного університету втрачають право в поточному 

році на зарахування на навчання за регіональним замовленням.  
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2.9. Зарахування вступників, які уклали договір на навчання за регіональним 

замовленням, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується 

Миколаївським національним аграрним університетом окремо по кожній спеціальності 

з урахуванням обсягу регіонального замовлення на пільгових умовах для мешканців сіл 

та селищ міського типу.  

2.10. Особи, які уклали договір та не зараховані на місця регіонального 

замовлення, можуть брати участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.  

2.11. Оплата за навчання у разі зарахування вступника на навчання за 

регіональним замовленням відповідно до цього Положення на 2019 рік відбувається за 

рахунок обласного бюджету Миколаївської області.  

2.12. Оплата за навчання за регіональним замовленням на 2020 рік відбувається 

за рішенням Миколаївської обласної ради про затвердження регіонального замовлення 

на підготовку фахівців за кошти бюджету Миколаївської області на 2020 рік.  

2.13. Договір про підготовку фахівців освітнього ступеню «Бакалавр» за 

регіональним замовленням укладається на кожний бюджетний рік.  

2.14. У разі припинення фінансування із місцевого бюджету місць регіонального 

замовлення для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», здобувачу вищої освіти 

пропонується першочергове переведення на вакантні місця державного замовлення (за 

умови їх наявності) або на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2.15. Припинення фінансування здобувача вищої освіти за регіональним 

замовленням відбувається у разі відрахування особи з університету в порядку та на 

підставах, визначених законом. Фінансування припиняється також у разі надання 

здобувачу вищої освіти академічної відпустки. 

2.16. Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих особою 

документах, а також забезпечення виконання умов Договору про підготовку фахівців 

освітнього ступеню «Бакалавр» за регіональним замовленням та умов Положення про  

підготовку фахівців за регіональним замовленням на 2019 рік покладаються на 

керівника Миколаївського національного аграрного університету.  
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3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

3.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора. 

3.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за рішенням вченої 

ради Миколаївського національного аграрного університету. 

3.3. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради 

Миколаївського національного аграрного університету. 

3.4. З усіх питань, які не врегульовані цим Положенням, необхідно керуватися чинним 

законодавством України. 
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