Додаток 8
до Правил прийому до ДДІФКІС
в 2018 році
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАБОРУ ТА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМ
ДЕРЖАВНОМУ ІНСТИТУТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
1. Цей Порядок визначає особливості організації набору та навчання іноземців та осіб без
громадянства (далі – іноземці) у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і
спорту (далі – ДДІФКіС).
2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які постійно
проживають на території України на законних підставах і мають право вступу до ДДІФКіС на
умовах, визначених законодавством, а також біженців та осіб, які потребують додаткового
захисту.
3. Навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється за денною (очною) формою
навчання на підставі документів про попередню освіту, які були отримані не раніше ніж за 10
років до дати звернення із заявою щодо вступу до інституту.
4. Умовою зарахування іноземців та осіб без громадянства на навчання для здобуття
певного ступеня є володіння ними мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння
навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії. Іноземці та особи
без громадянства зараховуються на навчання до ДДІФКіС за результатми вступних випробувань.
Підставою для зарахування (відрахування) іноземців та осіб без громадянства є наказ про
зарахування (відрахування), який верифікується в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти.
5. Для зарахування до інституту іноземці та особи без громадянства подають такі
документи:
1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься
інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони
здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на
навчання в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими
укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2 – 4 цього пункту, мають бути перекладені українською
мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується
в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною
установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
7. Іноземці, які отримали свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення)
для іноземців та осіб без громадянства встановленого законодавством зразка вступає на навчання
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за основним напрямом підготовки (спеціальністю) до навчального закладу, який видав йому
запрошення на навчання.
8. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними
програмами здійснюється на підставі направлення МОН України у порядку, передбаченому
цими договорами та програмами.
Для прийняття МОН України рішення щодо направлення іноземця на навчання до
ДДФІКіС за міжнародними договорами України та державними програмами кандидат на
навчання надсилає до МОН України документи, визначені в пункту 6 цього Порядку.
9. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток встановленого
законодавством зразка.
10. Переведення іноземців з одного вищого навчального закладу до іншого здійснюється в
установленому законодавством порядку на підставі наказу навчального закладу.
11. Іноземці, які закінчили навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем
(підготовчий факультет (відділення) і виявили бажання продовжити освіту, за умови прийняття
інститутом відповідного рішення в установленому порядку, зараховуються на подальше
навчання протягом 10 календарних днів з дати видання наказу про закінчення підготовчого
факультету (відділення) (попереднього рівня навчання).
12. Оплата освітніх послуг, що надаються інститутом, здійснюється за договорами
(контрактами) за рахунок власних коштів іноземців або інших не заборонених законодавством
України джерел, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
13. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними
закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.
У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня
отриманої ним освіти інститут відраховує такого іноземця.
14. ДДІФКіС 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.
15. Примусове видворення іноземців, які прибули в Україну з метою навчання,
здійснюється уповноваженими органами у встановленому законодавством порядку.
16. Про іноземців, яких відраховано з інституту за невиконання навчального плану, за
порушення умов договору (контракту) або з інших підстав, передбачених законодавством,
навчальний заклад протягом 10 днів зобов’язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ
Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця, а про іноземців, які без
поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, – уповноважене
державне підприємство та територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби
України за місцем проживання іноземця.
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