
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 
«17» серпня 2018 р. № 186-заг.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра

Національного університету фізичного виховання і спорту України,

які навчаються за кошти фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця

державного замовлення

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти 

ступенів бакалавра/магістра Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, які навчаються за кошти фізичних/юридичних осіб, на вакантні 

місця державного замовлення (далі -  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 і науки України від 15.07.1996 р. 

№ 245; листа Міністерства освіти і науки України від 21.01.2010 р. № 1/9-21 

«Про переведення на вакантні місця державного замовлення»; інших 

нормативно-правових актів; Статуту Національного університету фізичного 

виховання і спорту України (далі -  університет).

1.2. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті 

відрахування з університету здобувачів вищої освіти, які навчалися за 

державним замовленням, або в інших випадках, передбачених законодавством 

України.

1.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення здобувачів 

вищої освіти університету, які навчаються за кошти фізичних/юридичних осіб 

на першому курсі, не здійснюється. За умови виключних обставин ці питання 

можуть розглядатися Міністерством освіти і науки України.

1.4. На вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені



здобувані вищої освіти ступеня бакалавра, які навчаються за кошти 

фізичних/юридичних осіб, та:

1) відносяться до категорій громадян, визначених пунктом 1 Порядку та 

умов надання державної цільової підготовки деяким категоріям громадян для 

здобуття професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 

року № 975 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 

року № 686) «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям 

громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової та вищої 

освіти»;

2) переведені на підставі згоди ректора університету з інших закладів 

вищої освіти, де вони навчалися за державним замовленням;

3) за підсумками першого курсу навчання мають з усіх навчальних 

дисциплін оцінки відмінно (90 -  100 балів);

4) за підсумками першого та другого курсу навчання мають з усіх 

навчальних дисциплін оцінки відмінно (90 -  100 балів);

5) зараховані на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста на другий (третій) курс навчання;

6) за підсумками першого, другого та третього курсу навчання мають не 

менше 75% з усіх навчальних дисциплін оцінки відмінно (90 -  100 балів) та 25% 

-  добре (75 -  89 балів);

7) мають інші підстави (високі спортивні досягнення, успіхи у науковій 

діяльності, громадську активність тощо).

1.5. На вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені 

здобувані вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за кошти 

фізичних/юридичних осіб, та:

1) за підсумками першого курсу навчання мають не менше 75% з усіх 

навчальних дисциплін оцінки відмінно (90 -  100 балів) та 25% -  добре 

(75 -  89 балів);

2) мають інші підстави (високі спортивні досягнення, успіхи у науковій



діяльності, громадську активність тощо).

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ

2.1. Переведення здобувачів вищої освіти університету, які навчаються за 

кошти фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення 

здійснюється в межах однієї спеціальності (напряму підготовки) щорічно, як 

правило, в серпні-вересні.

2.2. Конкурс щодо переведення здобувачів вищої освіти ступенів 

бакалавра/магістра університету, які навчаються за кошти фізичних/юридичних 

осіб, на вакантні місця державного замовлення оголошується наказом ректора за 

поданням деканів відповідних факультетів. Проект наказу за дорученням 

ректора готує начальник навчально-методичного відділу. У проекті наказу, 

зокрема, вказується кількість вакантних місць державного замовлення в межах 

кожної спеціальності (напряму підготовки) та терміни проведення конкурсу.

2.3. Наказ розміщується на дошці оголошень факультетів не пізніше 

наступного дня після видання.

2.4. Здобувані вищої освіти, які відповідають вимогам, зазначеним у 

пунктах 1.4. та 1.5. цього Положення, та бажають взяти участь у конкурсі на 

переведення на вакантні місця державного замовлення, подають до деканату 

такі документи:

особисту заяву на ім'я ректора університету (додаток);

копію залікової книжки;

клопотання студентської ради університету та профспілкового комітету 

студентів і аспірантів університету;

копії документів, що підтверджують підстави, передбачені пунктами 1.4. 

та 1.5. цього Положення;

копію договору про надання освітніх послуг для здобуття ступеня вищої 

освіти;

інші документи.

2.5. Розгляд конкурсних документів щодо переведення на вакантні місця 

державного замовлення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти



фізичних/юридичних осіб, здійснює вчена рада факультету у послідовності, 

визначеній пунктами відповідно 1.4. та 1.5. цього Положення.

2.6. Вчена рада факультету згідно з цим Положенням та на основі аналізу 

документів, наданих здобувачами вищої освіти, які навчаються за кошти 

фізичних/юридичних осіб, виносить рішення про рекомендування переможців 

конкурсу для переведення їх на вакантні місця державного замовлення.

2.7. Декан факультету на підставі рішення вченої ради факультету 

здійснює подання на розгляд конкурсної комісії університету з переведення 

здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра, які навчаються за кошти 

фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення (далі -  

конкурсна комісія).

2.7. Конкурсна комісія у межах своїх повноважень:

встановлює терміни проведення конкурсних процедур, передбачених цим 

Положенням, на виконання наказу ректора про оголошення відповідного 

конкурсу;

аналізує роботу вчених рад факультетів стосовно'розгляду питання про 

проведення відповідного конкурсу;

приймає рішення щодо рекомендації переможців конкурсу у межах однієї 

спеціальності (напряму підготовки) на розгляд Вченої ради університету.

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується наказом ректора 

університету.

2.9. Голова конкурсної комісії на підставі її рішення здійснює подання на 

ім'я ректора університету щодо винесення на розгляд Вченої ради університету 

питання про переведення здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра, 

які навчаються за кошти фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця 

державного замовлення.

2.10. Вчена рада університету приймає рішення щодо переведення 

здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра, які навчаються за кошти 

фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення. Зазначене 

рішення вводиться в дію наказом ректора університету.



Додаток
до Положення про порядок переведення здобувані в 
вищої освіти ступенів бакалавра/магістра 
Національного університету фізичного виховання і 
спорту України, які навчаються за кошти 
фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця 
державного замовлення

Ректору Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 
професору Імасу Є. В.

здобувана вищої освіти________________
(П.І.Б. здобувана вищої освіти повністю)

ступеня____________
спеціальність (напрям 
підготовки)________

факультет

курс______група____________
форма навчання __________

(денна/заочна)

кон. телефон________________
е-таіі

Заява

Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних/юридичних осіб на 
вакантне місце державного замовлення.

До заяви додаю такі документи:

1)  .....

' 2)  ....

Додаток н а ___аркушах.
Дата Підпис

ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер ___________  _____

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)
Зав. кафедри 

Куратор групи
(П.І.Б.)


