Додаток 1 до Правил прийому Національного
університету фізичного виховання і спорту
України у 2018 році

Правила прийому на навчання
до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання
Національного університету фізичного виховання і спорту України
в 2018 році
Правила прийому до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання
Національного університету фізичного виховання і спорту України (далі –
Івано-Франківський коледж фізичного виховання НУФВСУ) розроблені
відповідно до законодавства України та Умов прийому на навчання до
закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року
№ 1397/31265.
І. Загальні положення
1. Ці Правила є обов’язковими для виконання та підставою для оголошення
прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра у Івано-Франківському
коледжі фізичного виховання НУФВСУ.
2. Освітня діяльність у Івано-Франківському коледжі фізичного виховання
НУФВСУ здійснюється відповідно ліцензії Міністерства освіти і науки
України (наказ Міністерства освіти і науки України від 05 липня 2017 року, №
139-л).
3. Прийом здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами
фінансування.
4. Організацію прийому вступників до Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання НУФВСУ здійснює відбіркова комісія, склад якої
затверджується наказом директора Івано-Франківського коледжу фізичного
виховання НУФВСУ, який є її головою. Відбіркова комісія діє згідно з
положенням про відбіркову комісію закладу, відповідно до Положення про
приймальну комісію Національного університету фізичного виховання і спорту
України, затвердженим Вченою радою НУФВСУ 03 грудня 2015 року,
протокол № 4 та введеним в дію наказом ректора від 04 грудня 2015 року, №
288-заг. Положення про відбіркову комісію Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання НУФВСУ оприлюднюється на офіційному веб-сайті
закладу.
Директор Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ
забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов і Правил
прийому, а також відкритість та прозорість роботи відбіркової комісії.
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Рішення відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою
для видання відповідного наказу директором Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання НУФВСУ.
Усі питання, пов’язані з прийомом до Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання НУФВСУ вирішуються відбірковою комісією на її
засіданнях. Рішення відбіркової комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ в день
прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
5. У 2018 році прийом вступників для здобуття вищої освіти ступеня
молодшого бакалавра не проводиться.
6. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
1) конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень
навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного
відбору на навчання до закладу вищої освіти;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка
передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня
вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
2) єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення,
зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання
до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ в 2018 році
програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та
розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до закладу,
формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих
до зарахування до закладу, адресного розміщення державного замовлення для
прийому вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра та наказів про
зарахування на навчання до закладу та строки, передбачені цими Правилами;
3) конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції
на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв
вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному
відборі на певну конкурсну пропозицію до закладу;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка
обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з
точністю до 0,001 відповідно до Умов та Правил прийому;
4) конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція Івано-Франківського
коледжу фізичного виховання НУФВСУ щодо кількості місць для прийому
вступників на освітній ступінь бакалавр спеціальності 017 “Фізична культура і
спорт”, форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня. Розрізняють відкриті, закриті (фіксовані) та небюджетні
конкурсні пропозиції;
відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) - конкурсна пропозиція,
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для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається
при адресному розміщенні державного замовлення в межах між кваліфікаційним
мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю
в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;
закрита (або фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований
конкурс) - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для
навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг
державного або регіонального замовлення);
небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не
надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
5) рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю
зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно
до Умов та Правил прийому;
6) технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення
відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом
про допущену технічну помилку;
7) термін “ваучер” вживається у значенні, наведеному в Законі України
“Про зайнятість населення”;
8) інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про
вищу освіту”.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр
1. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр приймаються особи, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
2. Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим терміном
навчання).
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальністю 017 “Фізична культура
і спорт” відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які
самостійно формує Івано-Франківський коледж фізичного виховання НУФВСУ.
Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень
державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.
4. Особливості прийому до Івано-Франківського коледжу фізичного
виховання НУФВСУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.
5. Особливості прийому до Івано-Франківського коледжу фізичного
виховання НУФВСУ осіб, місцем проживання яких є територія проведення
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антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї
після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.
6. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу,
надання місць гарантовано. Місця вступникам надаються на підставі поданої
заяви у відбіркову комісію. Гуртожиток блочного типу (поселяються 2-3 особи).
Чотири блоки із покращеними умовами проживання. Приміщення гуртожитку
відповідають встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.
7. Відбіркова комісія Івано-Франківського коледжу фізичного виховання
Національного університету фізичного виховання і спорту України працює:
понеділок – п’ятниця – 09.00 - 18.00, перерва – 12.30 - 13.30;
субота – 10.00 - 14.00, без перерви;
неділя – вихідний (окрім днів проведення вступних випробувань, надання
рекомендацій та зарахування на навчання: 09.00 - 18.00).
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавр в ІваноФранківському коледжі фізичного виховання НУФВСУ здійснюється за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах договору).
2. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або
регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право
повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних
закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до
державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного
або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року
№ 658.
3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і
які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої
освіти нарівні з громадянами України.
4. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома
чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами
підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.
IV. Обсяги прийому на навчання
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за
спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт”. Ліцензований обсяг при зарахуванні
для здобуття освітнього ступеня бакалавр спеціальності 017 Фізична культура і
спорт обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
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2. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на закриті
(фіксовані) та відкриті конкурсні пропозиції визначається Івано-Франківським
коледжем фізичного виховання НУФВСУ у межах різниці між ліцензованим
обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним
(максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається
закладом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами
навчання.
Кількість місць ліцензованого обсягу для прийому на навчання зі скороченим
терміном за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт” для здобуття освітнього
ступеня бакалавр денної форми навчання становить 60 осіб та заочної форми
навчання – 60 осіб (разом 120 осіб).
V. Строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням
вимог пунктів 2 - 4 цього розділу.
2. Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за денною формою навчання прийом заяв та
документів (здійснюється особисто вступником у паперовій формі)
розпочинається 12 липня і закінчується о 18.00 годині 24 липня 2018 року.
3. Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за заочною формою навчання прийом заяв та
документів (здійснюється особисто вступником у паперовій формі)
розпочинається 12 липня і закінчується о 18.00 годині 31 липня 2018 року.
4. Фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на
навчання для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст для здобуття освітнього ступеня бакалавр проводиться в такі строки
(таблиця 1):
Таблиця 1

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення фахового

Денна

Заочна

форма навчання

форма навчання

12 липня

12 липня

2018 року

2018 року

24 липня

31 липня

2018 року

2018 року

25-28 липня

01-03 серпня
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вступного випробування
Рейтинговий список із
зазначенням рекомендованих
до зарахування на місця за
кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Виконання вимог до
зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних
осіб
Зарахування вступників на
місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

2018 року

2018 року

не пізніше 12.00 год. не пізніше 12.00 год.
30 липня

6 серпня

2018 року

2018 року

не пізніше 4 серпня

не пізніше 11 серпня

2018 року

2018 року

(до 18.00 год.)

(до 18.00 год.)

не пізніше 12.00 год.

не пізніше

10 серпня

14 серпня

2018 року

2018 року
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VI. Порядок прийому заяв та документів
для участі у конкурсному відборі
до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання
Національного університету фізичного виховання і спорту України
1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ІваноФранківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ у паперовій формі.
2. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової
комісії навчального закладу. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді
реєструються уповноваженою особою відбіркової комісії в Єдиній базі в день
прийняття заяви.
3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації,
освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або
юридичних осіб.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники
подають окремі заяви.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали:
 документа, що посвідчує особу;
 документа
державного зразка про раніше здобутий освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього;
 військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньокваліфікаційний рівень може подаватись довідка державного підприємства
“Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа
про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише
один раз (виконання вимог до зарахування).
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копію документа, що посвідчує особу;
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі якого здійснюється
вступ, і копію додатка до нього;
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
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У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку
персональних даних.
6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією
Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ, до якого вони
подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка
(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без
пред’явлення оригіналів не приймаються.
7. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних (у тому числі
підстав для отримання спеціальних умов щодо вступу на навчання), поданих
вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
8. Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, поданого в
паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і
вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
9. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ протягом трьох
робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів
вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому
документів. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті ІваноФранківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ на підставі даних,
внесених до Єдиної бази.
10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією
і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму
підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі
у конкурсі фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим
підписом при поданні заяви у паперовій формі.
11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом на
підставі рішення відбіркової комісії до дати закінчення прийому документів на
навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних
даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну
помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а
факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Відбіркова комісія повідомляє
вступникові про своє рішення в день його прийняття.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника
до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і
встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі
питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
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VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст для здобуття освітнього ступеня бакалавр здійснюється за
результатами фахового вступного випробування з дисципліни “Теорія і методика
фізичного виховання”.
2. Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття освітнього
ступеня бакалавр розраховується за сумою балів середнього балу додатку до
диплому освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та фахового
вступного випробування з дисципліни “Теорія і методика фізичного виховання”.
3. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень його середній бал вважається таким,
що відповідає мінімальному можливому значенню.
4. В Івано-Франківському коледжі фізичного виховання НУФВСУ
мінімальний бал фахового вступного випробування для вступників для здобуття
освітнього ступеня бакалавр, із яким вступник допускається до конкурсу,
становить “3” (задовільно) за 5-бальною шкалою.
5. Програма фахового вступного випробування розробляється і
затверджується головою відбіркової комісії Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання НУФВСУ до 12 квітня 2018 року (не пізніше ніж за три
місяці до початку прийому документів). Не допускається введення до фахового
вступного випробування завдань, що виходять за межі зазначеної програми.
Програма фахового вступного випробування обов’язково оприлюднюється
на веб-сайті Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ. У
програмі повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.
6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
7. Апеляції на результати вступного випробування, що проведені ІваноФранківським коледжем фізичного виховання НУФВСУ, розглядає апеляційна
комісія закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його
керівника.
8. Відомості про результати вступного випробування вносяться до запису
про вступника в Єдиній базі.
VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників формується на загальних умовах.
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами вступного
випробування впорядковуються (рейтинговий список вступників):
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за конкурсним балом від більшого до меншого;
 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста від більшого до меншого.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма
навчання;
 прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника.
4. Рейтингові списки формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та
оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Івано-Франківського
коледжу фізичного виховання НУФВСУ.
5. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 4 цього
розділу.
6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/
невиконання вступниками для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, вимог для зарахування
на навчання відповідно до розділу ІX цих Умов з урахуванням їх черговості в
рейтинговому списку вступників.
7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді відбіркової комісії
Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ.
Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на офіційному веб-сайті Івано-Франківського коледжу фізичного
виховання НУФВСУ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення
засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.


IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному
відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття
відбірковою комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до
строку або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на
місця за кошти фізичних і юридичних осіб: подати особисто оригінали документа
про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, військового квитка або
приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених
законодавством випадків, до відбіркової комісії Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання НУФВСУ. Подані оригінали документів зберігаються у
закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання.
2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або
відповідно до них, не виконали вимог для зарахування на місця на місця за
кошти фізичних і юридичних осіб, втрачають право в поточному році на
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зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
X. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Відбіркова комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб.
2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не
надано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб, приймається за заявою вступника у довільній формі, що
подається до відбіркової комісії Івано-Франківського коледжу фізичного
виховання НУФВСУ та долучається до його особової справи.
3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування.
Договір про надання освітніх послуг між Івано-Франківським коледжем
фізичного виховання НУФВСУ та фізичною (юридичною) особою укладається
після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено
протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ
скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється
згідно з договором, укладеним сторонами.
4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім
двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових
пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітньокваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, зберігаються у
закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за
рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку
навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім
двох денних, за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали
вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на
вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання
оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у
якому вони зберігаються.
XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ІваноФранківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ на підставі рішення
приймальної комісії Національного університету фізичного виховання і спорту
України.
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Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в
Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії та
офіційному веб-сайті Івано-Франківського коледжу фізичного виховання
НУФВСУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих
Правил або відповідно до нього.
2. Рішення відбіркової комісії (на підставі рішення приймальної комісії) про
зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі
виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVI.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до закладу
за власним бажанням, відраховані з закладу за власним бажанням, у зв’язку з
чим таким особам повертаються подані ними документи, не пізніше наступного
дня після подання заяви про відрахування.
3. У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять
протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування
скасовується в частині, що стосується цієї особи (відраховується з числа
студентів Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ).
4. На звільнене (і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу,
місце (я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які
брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких
претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних
пропозицій Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ за
умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи)
на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до
18.00 години 19 вересня.
ХІІ. Особливості прийому на навчання до закладу
іноземців та осіб без громадянства
1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється
згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента
України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними областями
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року
№ 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, від 11 вересня 2013 року
№ 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”,
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541
“Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада
2013 року за № 2004/24536.
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2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами
вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти: двічі на рік,
до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня
відповідно), для здобуття ступеня бакалавра.
Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в
пункті 7 розділу XV цих Умов, для прийому таких іноземців не застосовуються.
Заклад освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про
попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для
вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких
проводиться вступне випробування.
Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти
здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і
мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і
врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на
наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала
документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
3. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до
закладу на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
4. Вимоги закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які
прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої
освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних
випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання НУФВСУ.
5. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та
іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на
навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних
закладів вищої освіти.
6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до
закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими
Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
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ХІІІ. Вимоги до Правил прийому
1. Правила прийому до Івано-Франківського коледжу фізичного
виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України
розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Правил
прийому, затверджуються педагогічною радою Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання НУФВСУ та вченою радою Національного університету
фізичного виховання і спорту України і вносять до Єдиної бази (до 31 грудня
2017 року).
Правила прийому діють протягом календарного року.
2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття
рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов
національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.
3. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр ІваноФранківський коледж фізичного виховання НУФВСУ приймає на перший курс
(зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста.
Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
для здобуття освітнього ступеня бакалавр здійснюється за результатами
фахового вступного випробування.
4. Правила прийому мають визначати порядок та умови зберігання робіт
вступників. Роботи вступників, виконані ними на фаховому вступному
випробуванні, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року,
після чого знищуються, про що складається акт.
5. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами,
поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів
можуть змінювати форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти
(за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць
ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).
6. До 31 грудня 2017 року Правила прийому подаються закладом вищої
освіти, що претендує на отримання місць за державним замовленням на
підготовку фахівців ступеня бакалавра до Єдиної бази для верифікації переліку
спеціальностей з одночасним внесенням до неї відкритих та закритих
(фіксованих) конкурсних пропозицій.
7. Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до
01 травня 2018 року. Небюджетні конкурсні пропозиції для здобуття ступеня
вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий
або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного
року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
створюються в міру необхідності.
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XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання
Національного університету фізичного виховання і спорту України
1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу
масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації
журналістів у відбірковій комісії.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки
України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою
відбіркової комісії. Громадські організації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання
відбіркової комісії своїх спостерігачів. Відбіркова комісія зобов’язана створити
належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а
також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що
надаються членам відбіркової комісії.
3. Івано-Франківський коледж фізичного виховання НУФВСУ зобов’язаний
створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення
освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності
(напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про
ліцензований обсяг оприлюднюються на офіційному веб-сайті ІваноФранківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ не пізніше робочого дня,
наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних
відомостей.
4. Голова відбіркової комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не
пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за
три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку
денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ІваноФранківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних
відомостей про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та
конкурсах-захистах Малої академії наук України є підставою для скасування
наказу про зарахування, в частині, що стосується цього вступника.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання,
перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та
зарахування до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ
здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою “Конкурс”, на
підставі даних Єдиної бази.
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Додаток 2 до Правил прийому
Національного університету фізичного
виховання і спорту України у 2018 році
І. Правила прийому до аспірантури Національного університету фізичного
виховання і спорту України у 2018 році
1. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного
університету фізичного виховання і спорту України (далі — Університет)
здійснюється за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 091 Біологія, 227
Фізична терапія, ерготерапія.
2. На навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на
конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
3. Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок:
3.2. Видатків Державного бюджету України (державне замовлення).
3.2. Коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за
кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії).
4. Підготовка здобувачів, прикріплених до НУФВСУ поза аспірантурою,
здійснюється за кошти Університету та можлива виключно для осіб, які
професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну
діяльність та працевлаштовані в Університеті за основним місцем роботи.
5.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється:
5.1. На підставі договорів, укладених університетом з юридичними та
фізичними особами.
5.2. На підставі договорів, укладених між університетом та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну
вченими чи академічної мобільності.

6. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ
до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів,
витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
7. Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи
(у швидкозшивачі з 2 конвертами зі зворотною домашньою адресою):
5.1 Заяву (за встановленим зразком).
5.2 Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій
вступник до аспірантури навчається або працює.
5.3 Автобіографію, резюме.
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5.4 2 фотокартки 3x4.
5.5 Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о.
5.6 Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу
(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого
диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).
5.7 Засвідчену копію трудової книжки (за наявності, завіряється відділом кадрів
за місцем роботи).
5.8 Презентацію дослідницьких пропозицій вступника з візою завідувача кафедри
та письмовим висновком наукового керівника.
5.9 Список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений завідувачем
кафедри за місцем підготовки (за наявності).
5.10 Сертифікати участі у конференціях; диплом переможця та призера конкурсу
наукових студентських робіт МОН України зі спеціальності; диплом
переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України зі
спеціальності (за наявності).
5.11 Ксерокопію паспорта.
5.12 Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5.13 Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
8. Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами
подаються з 11 до 29 червня 2018 р. та з 23 до 30 серпня 2018 р. щодня, крім
суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.
9. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні
для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.
10. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних
випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений строк
документів, визначених правилами прийому до аспірантури Університету.
11.
з 1складаються
вересня по 24
12. Вступні випробування проводяться
до аспірантури
з: вересня 2018 р.
12.1. Вступного іспиту із спеціальності.
12.2. Вступного іспиту з іноземної мови (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови –
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language
Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment,
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF, французької мови –
дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF, звільняється від складання
вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів
конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з іноземної мови з найвищим балом.
12.3. Презентації дослідницьких пропозицій.
13. Конкурсна оцінка (КО) з вагою кожного вступного іспиту формується за
формулою:
КО = 0,4*ВІ_1 + 0,4*ВІ_2 +0,2*ВІ_3, де:
ВІ_1 – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною
шкалою);
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ВІ_2 – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною
шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 (замість вступного
іспиту з іноземної мови);
 ВІ_3 – оцінка презентації дослідницьких пропозицій (за 100 бальною
шкалою).


14. У
Вступні
випробування
до аспірантури
предметними
комісіями.
15.
разі одержання
однакової
кількості проводяться
балів переважне
право при
зарахуванні до
аспірантури матимуть вступники:
направлені Міністерством освіти і науки України для підготовки кадрів
вищої кваліфікації через аспірантуру університету для інших вищих
навчальних закладів країни;
 які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з
відзнакою;
 мають спортивний розряд ЗМС, МСМК;
 мають диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт
МОН України зі спеціальності; мають диплом переможця та призера
всеукраїнської студентської олімпіади МОН України зі спеціальності;
 рекомендовані до вступу в аспірантуру ДЕК вищого навчального закладу (за
наявності);
 мають наукові публікації у виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.), мають
наукові публікації у спеціалізованих вітчизняних фахових виданнях;
 брали участь у наукових міжнародних
конференціях (за умови
опублікування матеріалів конференції); брали участь у наукових
всеукраїнських конференціях (за умови опублікування матеріалів конференції).


16. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на
зарахування за контрактом понад план державного замовлення.
17.
навчання
в васпірантурі
не−іноземців
перевищує
роки.
навчання
аспірантурі
з 1 жовтня
р.
18. Термін
Початок
19.
Зарахування
вступників
з числа
на42018
навчання
за кошти фізичних та/або
юридичних осіб в аспірантурі Університету здійснюється упродовж року.
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Додаток 3 до Правил прийому Національного
університету фізичного виховання і спорту
України у 2018 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання для здобуття ступеня бакалавра
зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки) у 2018 році
Прийом на навчання до Національного університету фізичного
виховання і спорту України (далі – НУФВСУ) для здобуття ступеня
бакалавра на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), здійснюється виключно за заочною
формою навчання на умовах фінансування за кошти фізичних та/або
юридичних осіб.
Перелік спеціалізацій зі спеціальності 017 «Фізична культура і
спорт»:
- тренерська діяльність в обраному виді спорту;
- фітнес та рекреація;
- фізична реабілітація;
- менеджмент у спортивній діяльності;
- фізичне виховання в освітній і виробничій сферах.
1. Вимоги до рівня освіти вступників
1.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи,
які раніше здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки).
2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
2.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання проводиться в наступні терміни:
Етапи вступної кампанії
І етап
ІІ етап
Прийом документів
30 липня – 13 серпня
14 серпня – 13 вересня
Проведення фахових
14 серпня – 15 серпня
13 вересня – 14 вересня
вступних випробувань
Зарахування
не пізніше 22 серпня
не пізніше 14 вересня
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3. Порядок прийому заяв і документів
3.1. Вступники подають заяву у паперовій формі, у строки, визначені у
пункті 2.1 розділу 2 цих Правил.
3.2. Заява у паперовій формі подається вступником особисто, із
зазначенням спеціалізації.
3.3. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали:
- документа, що посвідчує особу та громадянство;
- документа державного зразка про раніше здобутий ступінь вищої освіти,
на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- медичної довідки (за формою 086-о).
3.4. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про раніше
здобутий ступінь вищої освіти, може подаватися довідка державного
підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка
до цього документа.
3.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- експертний висновок про перезарахування дисциплін;
- копії документів, зазначених у пункті 3.4 цього розділу;
- 4 кольорових фото розміром 3 х 4 см;
- згоду вступника на обробку персональних даних.
3.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою
комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що
посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів
без пред'явлення оригіналів не приймаються.
3.7. Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
раніше здобутий ступінь вищої освіти, поданого в паперовій формі (обчислює в
разі відсутності).
Для осіб, що беруть участь у конкурсі, середній бал (за 100-бальною
шкалою) додатка до диплома за ступенем вищої освіти має бути не нижчим за
60 балів. Оцінки додатка до диплома, які виставлені за 5-ти бальною шкалою,
враховуються таким чином: «3» відповідає 65 балам, «4» відповідає 80 балам,
«5» відповідає 95 балам. При використанні інших шкал оцінювання порядок
перерахунку визначає відбіркова комісія.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома його середній
бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для
такого типу документів.
4. Організація конкурсного відбору
4.1. Зарахування на навчання здійснюється на конкурсній основі за
окремим конкурсом із кожної спеціалізації в рамках спеціальності у строки,
визначені у пункті 2.1 розділу 2 цих Правил.
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4.2. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається
її конкурсною оцінкою, яка формується відповідно до вимог пункту 4.3 цього
розділу.
4.3. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних
випробувань.
4.4. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що
беруть участь у конкурсі, незалежно від того, в якому вищому навчальному
закладі та коли було здобуто вищу освіту за попереднім ступенем (освітньокваліфікаційним рівнем).
Програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційному вебсайті НУФВСУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
4.5. Знання та вміння, продемонстровані вступником на фаховому
випробуванні оцінюються за 100-бальною шкалою. Мінімальна позитивна
оцінка тестування з фаху складає 60 балів. Особи, які набрали на вступному
випробуванні з фаху менше ніж 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі
за цією спеціалізацію.
4.6. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань
оприлюднюється на інформаційному стенді відбіркової комісії та на
офіційному веб-сайті НУФВСУ не пізніше ніж за три дні до початку прийому
заяв та документів, передбаченого розділом 2 цих Правил.
4.7. Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються
Апеляційною комісією НУФВСУ.
4.8. Конкурсний бал вступника, визначається оцінкою, отриманою на
фаховому вступному випробуванні.
4.9. Рішенням приймальної комісії результати вступного випробування
щодо вступу на певну спеціалізацію можуть бути зараховані для участі у
конкурсному відборі на іншу спеціалізацію.
5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
5.1. Рейтингові списки вступників формуються відбірковою комісією з
Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному
стенді відбіркової комісії та на офіційному веб-сайті НУФВСУ.
5.2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- за середнім балом додатка до документа про здобутий ступінь
вищої освіти від більшого до меншого.
5.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
- прізвище, ім'я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника.
6. Надання рекомендацій для зарахування
6.1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються
відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення
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на інформаційному стенді відбіркової комісії та офіційному веб-сайті
НУФВСУ. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються
такі дані:
- прізвище, ім'я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника.
6.2. Рішення щодо надання рекомендації для зарахування на навчання
приймається виключно за сформованим за конкурсними оцінками рейтингом
серед претендентів на здобуття ступеня бакалавра з обраної спеціалізації.
6.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційному стенді
відбіркової комісії та на офіційному веб-сайті НУФВСУ.
7. Коригування списку рекомендованих до зарахування
7.1. Договір між НУФВСУ та фізичною (юридичною) особою про надання
освітніх послуг укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо
договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про
зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання
здійснюється відповідно до укладеного сторонами договору.
7.2. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається виключно за сформованим
за конкурсними оцінками рейтингом серед претендентів на здобуття ступеня
бакалавра за обраною спеціальністю.
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Додаток 4 до Правил прийому Національного
університету фізичного виховання і спорту
України у 2018 році

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

115
116
117
118
119

6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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Додаток 5 до Правил прийому
Національного університету фізичного
виховання і спорту України у 2018 році

Таблиця переведення
середнього бала документа про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста у 100-бальну шкалу
Для визначення середнього бала додатка до документа про освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та середнього бала додатка до
документа про здобутий ступень вищої освіти, застосовується такий порядок
переведення оцінок з 5-бальної у 100-бальну шкалу:
Оцінка у 5-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Відмінно (5) (4,50 – 5,00)

90 балів

Добре (4) (4,00 – 4,49)

75 балів

Задовільно (3) (3,00 – 3,99)

60 балів

Якщо у вступника з поважних причин відсутній додаток до документа
про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, додаток до
документа про здобутий ступень вищої освіти, йому зараховується найнижчий
середній бал – 60 балів.
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Додаток 6 до Правил прийому Національного
університету фізичного виховання і спорту
України у 2018 році

Перелік базових дисциплін IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,
призерам яких, відповідно до освітньої програми при вступі до НУФВСУ
для здобуття ступеня бакалавра,
нараховуються додаткові бали
Базовий предмет

Освітня програма
Середня освіта (фізична культура)
Фізична культура і спорт
Фізична терапія, ерготерапія

біологія

Туризм

іноземна мова
історія України

Хореографія

Перелік секцій III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, призерам
яких відповідно до освітньої програми при вступі до НУФВСУ для здобуття
ступеня бакалавра нараховуються додаткові бали

Секція
біологія людини
всесвітня історія та історія України
англійська, німецька, французька,
іспанська мови

Освітня програма
Середня освіта (фізична культура)
Фізична терапія, ерготерапія
Хореографія
Туризм
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Додаток 7 до Правил прийому Національного
університету фізичного виховання і спорту
України у 2018 році

Порядок організації набору та навчання
іноземців та осіб без громадянства у Національному університеті фізичного
виховання і спорту України
1.
Цей Порядок визначає особливості організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) у Національному
університеті фізичного виховання і спорту України (далі – університет).
2.
Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають на
території України на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту.
3.
Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною формами
навчання за акредитованими освітніми програмами:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня
відповідно): для здобуття ступенів, бакалавра, магістра - за результатами оцінювання
поданих згідно з підпунктами 1, 2 пункту 6 цього Порядку документів та співбесіди з
визначених предметів та мови навчання;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі - за результатами розгляду
поданих згідно з підпунктами 1, 2, 10 пункту 6 цього Порядку документів та співбесіди з
визначених предметів та мови навчання.
Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти
здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження
навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження,
та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному
рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий
рівень освіти.
3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету (відділення), з
вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти,
підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення - на підставі
рішення приймальної комісії за результатами вивчення нею документів, поданих згідно з
пунктом 6 цього Порядку;
4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - відповідно до
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579;
4. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються керівником навчального
закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з
додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
5. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчого відділення
здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти.
6. Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до приймальної комісії
заяву у паперовій формі.
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До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної
програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість
навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра
або післядипломної освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України;
7) 10 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в
установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих
наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при
вступі до аспірантури.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;
10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають
документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або
передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується
академічна мобільність.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх
видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та
легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
7. Навчання іноземців на підготовчому відділенні здійснюється за денною формою згідно
з навчальними програмами, розробленими навчальним закладом.
8. Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземець отримує свідоцтво про
закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства.
9. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними
програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими
договорами та програмами.
Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними
програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня
вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовчі факультети (відділення)
навчальних закладів відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на підготовчому
факультеті (відділенні) здійснюється за договором, укладеним іноземцем з університетом.
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10. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям видається
студентський квиток державного зразка.
11. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців
здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу навчального закладу.
12. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальним закладом іноземцям, здійснюється
за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України або договорами між вищими навчальними
закладами про міжнародну академічну мобільність.
У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх
батьки або законні представники.
13. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними
закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до
законодавства.
Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами
академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних
кваліфікацій/наукових ступенів.
За результатами процедури визнання навчальний заклад приймає рішення щодо
продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання,
або щодо відрахування іноземця.
У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень
навчальний заклад відраховує такого іноземця.
14. Університет забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи
підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на
навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове
проживання на період навчання.
Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом навчального
закладу відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають в себе також
строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного
засвідчення отриманих після завершення навчання документів.
15. Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до пунктів 2 - 6
частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту», а також про іноземців, які без
поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, навчальний заклад,
що надає освітні послуги такому іноземцю, протягом 10 днів зобов’язаний повідомити
територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем
проживання іноземця.
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Додаток 8 до Правил прийому
Національного університету фізичного
виховання і спорту України у 2018 році

УМОВИ
проведення творчого конкурсу для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти
Відповідно пункту 7.5., розділу VII Правил прийому до НУФВСУ вступники
проходять творчий конкурс для визначення достатності рівня фізичних здібностей .
За спеціальністю «Фізична культура і спорт» (спеціалізації «фізичне виховання в
освітній і виробничій сферах», «фітнес та рекреація», «менеджмент у спортивній
діяльності», «фізична реабілітація (заочна форма навчання)»), – творчий конкурс, який
включає оцінювання виконання 4 тестових вправ відповідно до програми творчого конкурсу
фізичних здібностей.
За спеціальністю «Фізична культура і спорт» (спеціалізація «тренерська діяльність
в обраному виді спорту»), – творчий конкурс, який включає оцінювання підготовленості з
обраного виду спорту відповідно до програми творчого конкурсу з обраного виду спорту.
Творчий конкурс проводиться у формі змагань відповідно до затвердженого
приймальною комісією розкладу та оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Для вступників за спеціальністю «Фізична культура і спорт» (спеціалізації «фізичне
виховання в освітній і виробничій сферах», «фітнес та рекреація», «менеджмент у
спортивній діяльності», «фізична реабілітація (заочна форма навчання)») оцінка за
конкурс фізичних здібностей визначається таким чином:
1) виводиться сума балів за виконання кожної тестової вправи, за винятком балів, які
дорівнюють менш ніж 100;
2) отримана сума балів ділиться на 4 (кількість тестових вправ) – частка є оцінкою,
яка заноситься в лист складання вступних випробувань для участі в конкурсному відборі для
зарахування на навчання.
Для вступників за спеціальністю «Фізична культура і спорт» (спеціалізація
«тренерська діяльність в обраному виді спорту») оцінка за конкурс з обраного виду
спорту визначається відповідно до програми конкурсу з обраного виду спорту, яка
заноситься в лист складання вступних випробувань для участі в конкурсному відборі для
зарахування на навчання.
Відповідно таблиці 4 до цих Правил мінімальна кількість балів для допуску до участі
в конкурсному відборі для зарахування на навчання отримана на творчому конкурсі
становить 100 балів. Вага балів, отриманих вступником на творчому конкурсі дорівнює
коефіцієнту 0,25.
Вступник, який отримав оцінку менш ніж 100 балів, до участі у конкурсному відборі
для зарахування на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних та/або
юридичних осіб не допускається.
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Додаток 9 до Правил прийому Національного
університету фізичного виховання і спорту
України у 2018 році

Зразок довідки, яку подають вступники
для врахування у конкурсному балі
сільського коефіцієнту (СК)*

ДОВІДКА
про реєстрацію місця проживання особи
За відомостями _______________________________________________________________
(назва органу реєстрації)

місце проживання
прізвище _______________________________________________________________________
ім’я ____________________________________________________________________________
по батькові ______________________________________________________________________
дата і місце народження ___________________________________________________________
громадянство/підданство __________________________________________________________
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*
_____________________________________________________________________________
зареєстроване за адресою _________________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту

_____________________________________________________________________________
або військової частини, за якою реєструється місце проживання)

з ____ ___________ 20 __ р. по ____ ____________ 20 __ р./по теперішній час
(необхідне зазначити).
М.П.
____________
(підпис)

__________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

__________


Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для
виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру

* СК (сільській коефіціент) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до
дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти,
що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

