
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор  В.С. Мошинський 

«05»  січня  2017 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок зарахування на заочні (дистанційні) підготовчі курси 

випускників і студентів випускних курсів навчальних закладів І і II 

рівня акредитації для підготовки до вступу до НУВГП 

 

 

1. Випускники та студенти випускного курсу навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста (молодшого бакалавра) або навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Молодший спеціаліст» («Молодший бакалавр») на випускних 

курсах, можуть бути зарахованими з поточного навчального року слухачами 

заочних (дистанційних) підготовчих курсів випускників і студентів 

випускних курсів навчальних закладів І і II рівня акредитації для підготовки 

до вступу до НУВГП (в подальшому - заочних підготовчих курсів) з 

оплатою наданих послуг згідно п.14 Постанови №796 Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010р.  

2. Зарахування слухачами заочних підготовчих курсів проводиться, як 

правило, щорічно в період з 01 лютого по 01 березня  на підставі: 

для випускників навчальних закладів І і II рівнів акредитації: 

- копії диплома молодшого спеціаліста; 

- поданих заяв та укладених договорів на умовах надання платних 

послуг з оплатою за навчання; 

для студентів випускних курсів навчальних закладів І і II рівня 

акредитації: 

- виписки із залікової книжки, завіреної навчальним закладом; 

- поданих заяв та укладених договорів студентів випускних курсів 



навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації на умовах надання 

платних послуг з оплатою за навчання. 

3. Для осіб, які зараховані слухачами заочних підготовчих курсів, як 

правило, установлені терміни навчання з 01 березня по 30 червня кожного 

навчального року. 

4. Особи, які зараховані слухачами заочних підготовчих курсів, 

навчаються за індивідуальними навчальними планами, що складаються з 

урахуванням різниці між навчальними планами підготовки в навчальних 

закладах І-ІІ рівня акредитації та на 1-му і 2-му курсах НУВГП за обраними 

спеціальностями. 

5. У разі успішного виконання індивідуального плану до 30 червня та 

отримання диплома молодшого спеціаліста, слухачі заочних підготовчих 

курсів допускаються до  фахового вступного випробування, за результатами 

якого зараховуються до НУВГП на третій (четвертий) курс з нормативним 

строком навчання або на перший (курс (зі скороченим строком навчання) на 

вакантні місця ліцензійного обсягу денної або заочної форми навчання.  

6. Оплата за навчання для слухачів заочних підготовчих курсів 

визначається індивідуально для кожного слухача відповідно до його 

індивідуального навчального плану. 

7. Наказ про зарахування на заочні підготовчі курси НУВГП видається 

після внесення оплати, визначеної відповідно до п.6, за надання освітньої 

послуги. 

 

 

Проректор з з науково-педагогічної  

та навчальної роботи                                     В.С. Сорока                     


