Додаток 7 до Правил прийому Національного
університету фізичного виховання і спорту
України у 2019 році

Порядок організації набору та навчання
іноземців та осіб без громадянства у Національному університеті фізичного
виховання і спорту України у 2019 році
1.
Цей Порядок визначає особливості прийому на навчання іноземців та осіб без
громадянства (далі – іноземці) до Національного університету фізичного виховання і спорту
України (далі – НУФВСУ або 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. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до НУФВСУ на
підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
5. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчого відділення
здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти.
6. Для вступу до університету іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у
паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
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2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) академічну довідку, видану іноземним/українським закладом освіти;
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 см;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
9) дослідницьку пропозицію 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 НУФВСУ 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 університетом.
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 Міністерства освіти і науки України 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)
університету відповідно до листів-направлень Міністерства освіти і науки України. Навчання
на підготовчому факультеті (відділенні) здійснюється за договором, укладеним іноземцем з
НУФВСУ.
10. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям видається
студентський квиток державного зразка.
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11. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців
здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу.
12. Оплата освітніх послуг, що надаються НУФВСУ іноземцям, здійснюється за
договорами (контрактами) за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України або договорами між університетом та
закладами вищої освіти 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 закладами освіти
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 університет 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
такий іноземець відраховує.
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 НУФВСУ
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 університету 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, міжнародний відділ
університету протягом 10 днів зобов’язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ
Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

