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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок переведення студентів Національного університету фізичного
виховання і спорту України, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним

рівнем бакалавр за денною формою навчання за кошти фізичних/юридичних
осіб, на вакантні місця державного замовлення

1. ЗАГАльт положення
1.1.Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про

ОСВІТу», «Про вищу освіту»; Положення про порядок переведення,. .. .ВІдрахування та поновлення студентів вищих закладів ОСВІТи,затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. NQ 245; Статуту
НУФВСУ; інших нормативно-правових актів.

1.2.Переведення студентів, які навчаються за кошти
фізичних/юридичних осіб на місця державного замовлення здійснюється в
межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідним напрямом підготовки
за наявності вакантних місць державного замовлення. Переведення
здійснюється відкрито, виключно на конкурсній основі, за рейтингом
успішності студентів, за обов'язкової участі органів студентського
самоврядування та профспілкового комітету студентів та аспірантів.

1.3. Вакантні місця державного замовлення з'являються в результаті
відрахування з НУФВСУ студента, який навчався за державним
замовленням, або переведення його до іншого вищого навчального
закладу, а також у разі виділення Міністерством освіти і науки України. .додаткового МІСЦЯдержавного замовлення, інших випадках.

1.4. Вакантні місця державного замовлення, які з'являються на другому
(третьому) курсах, заповнюються за рахунок:

1.4.1. студентів, які переведені до НУФВСУ з інших вищих навчальних
закладів, де навчались на місцях державного замовлення і отримали згоду
керівників вищих навчальних закладів на переведення до НУФВСУ;

1.4.2. осіб, які мають дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» та вступають на другий (третій) курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) на конкурсній основі відповідно до
Правил прийому ло НУФВСУ на відповідний рік;
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1.4.3. студентів НУФВСУ, рішення про переведення яких .на вакантні
місця державного замовлення в особливих випадках прийнято Вченою
радою університету за поданням ректорату.

1.5. Переведення студентів, які навчаються в НУФВСУ за кошти
фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення
здійснюється після третього курсу і в межах одного напряму підготовки
щорічно з 1 вересня.

2. ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

2.1. Конкурс щодо переведення на вакантні місця державного
замовлення гпсля третього курсу навчання оголошується наказом ректора за
поданням декана відповідного факультету щорічно не пізніше 1О вересня. У. . . .наказі вказується КІЛЬКІсть вакантних МІСЦЬдержавного замовлення за
напрямами підготовки, а також терміни подання необхідних документів та
розгляду питання на факультеті.

2.2. Наказ розміщується на дошці оголошень факультету не пізніше ніж
наступного дня ПІсля видання.

2.3. До участі в конкурсі на вакантні місця державного замовлення
допускаються студенти денної навчання, які мають не менше 75 % оцінок
відмінно за національною шкалою оцінювання та оцінок А за шкалою ECTS і
найкращі показники успішності за шкалою ECTS (оцінка В) за результатами. .трьох останніх РОКІвнавчання.

2.4. Студенти, які бажають взяти участь у конкурсі на переведення на. . .вакантні МІСЦЯдержавного замовлення, подають в деканат такі документи:
особисту заяву на ім'я ректора університету, завізовану завідувачем
кафедри;
копію залікової книжки;
рішення органів студентського самоврядування факультету та
профспілкового комітету студентів та аспірантів;
копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо
таке право є);
довідку про склад сім'ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї
(у разі потреби).

3. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
ПРО РЕКОМЕНДАЦІЮ ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ

3.1. Розгляд питання щодо переведення студентів на вакантні МІСЦЯ
державного замовлення здійснює вчена рада факультету.

3.2. Вчена рада факультету відповідно до цього Положення, на основі
рейтингу успішності студентів, вивчення наданих студентами документів, з
урахуванням рекомендації органів студентського самоврядування та
профспілкового комітету студентів та аспірантів, виносить рішення щодо
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рекомендування студента для переведення його на вакантне місце державного
замовлення.

У разі однакової кількості оцінок відмінно за національною шкалою
оцінювання та оцінок А за шкалою ECTS і показників успішності за шкалою
ECTS (оцінка В), вчена рада факультету приймає рішення щодо
рекомендування на вакантні МІСЦЯдержавного замовлення з урахуванням. .
ІНших, визначених нею, показників,

З.3. Після засідання вченої ради декан факультету в термін,
встановлений наказом про оголошення конкурсу щодо переведення на
вакантні місця державного замовлення, готує службове подання на ім'я. . .
ректора про переведення студентів на вакантні МІСЦЯдержавного замовлення.
Службове подання разом з витягом з протоколу засідання вченої ради
факультету подається на розгляд Вченої ради університету.

З.4. Розгляд службового подання вченої ради факультету щодо
переведення студентів з навчання за кошти фізичних/юридичних осіб на
вакантні місця державного замовлення здійснює Вчена рада університету. За
результатом розгляду приймається відповідне рішення.

4. видхння НАКАЗУ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. На підставі рішення Вченої ради університету про переведення
студентів з навчання за кошти фізичних/юридичних осіб на вакантні місця
державного замовлення ректор НУФВСУ видає відповідний наказ.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. У разі якщо студент, який навчається за кошти
фізичних/юридичних осіб, оплатив вартість навчання за весь термін і
стосовно нього прийнято рішення про переведення на навчання за державним
замовленням, йому повертаються, за особистою заявою, кошти Б розмірг,
зменшеному на суму фактичної вартості навчання за кошти
фізичних/юридичних осіб.


