
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

НАКАЗ

«03» квітня 2018 року № 267

Про організацію послуг з факультативного 
вивчення іноземної мови для студентів, 
які вступатимуть на освітньо-професійні програми 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 
в ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 1 липня 
2014р., «Про освіту» від 5 вересня 2017 р., Положення «Про надання 
додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і 
освітніми програмами», що затверджене Вченою радою ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 22 червня 2017 
р. та введене в дію наказом ректора від 26 червня 2017р. № 531 та Ухвали 
Вченої ради університету від 1 березня 2018 року «Про заходи підготовки 
вступної компанії 2018 р.»,

НАКАЗУЮ:

1. Директорам інститутів/деканам факультетів:
1.1. Довести до відома студентів денної та заочної форм навчання, які 

навчаються на 4 курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що з 16 
квітня по 29 червня 2018 року, в університеті буде організовано підготовку до 
зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови на засадах 
факультативного вивчення для вступу на освітньо-професійні програми 
(другого) магістерського рівня вищої освіти, загальним обсягом 44 години.

1.2. Створити належні умови для студентів, які бажають пройти 
підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови для 
вступу на освітньо-професійні програми (другого) магістерського рівня вищої 
освіти на засадах факультативного вивчення, керуючись Регламентом (Додаток 
1) та Положенням «Про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, 
встановлені навчальними планами і освітніми програмами», що затверджене 
Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» 22 червня 2017 р. та введене в дію наказом ректора від 26 
червня 2017р. № 531.

1.3. Довести до відома навчально-допоміжного персоналу деканатів 
інститутів/факультетів, науково-педагогічного та навчально-допоміжного



персоналу кафедр, які забезпечуватимуть викладання іноземної мови на засадах 
факультативного вивчення та студентів 4 курсу денної та заочної форм 
навчання зміст даного Регламенту.

1.4. Ознайомити студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі зразком заяви на отримання 
додаткових освітніх послуг з факультативного вивчення іноземної мови 
(Додаток 2).

2. Директорам інститутів/деканам факультетів підготувати накази про 
організацію факультативного вивчення іноземної мови при підготовці до 
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на освітньо-професійні 

..програми (другого) магістерського рівня вищої освіти, студентами 
інституту/факультету (Додаток 3).

3. Завідувачам кафедр: іноземних мов факультету маркетингу (Друзю 
Ю.М.), іноземних мов факультету фінансів (Щукіній Е.І.), іноземних мов 
навчально-наукового інституту «Юридичний інститут» (Тітовій В.М.) 
організувати факультативне вивчення іноземної мови для студентів, які 
вступатимуть на освітньо-професійні програми (другого) магістерського рівня 
вищої освіти з 16 квітня по 29 червня 2018 року, обсягом 44 години.

4. Центру суспільних зв’язків (Пелепейко І.В.) розмістити на офіційному 
веб-сайті університету у розділах «Викладачам» та «Студентам» електронний 
варіант Регламенту.

5. Контроль за виконанням ійаказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи Оболенську ТлС.

Ректор Д.Г.Лук’яненко

Проект наказу вносить: Узгоджено:

Проректор з науково-педагогічної Проректор з науково-педагогічної

і  Начальник фінансово-економічного

Головний бухгалтер
________ур*________ Л.П.Г орелікова
Начальник юридичного відділу

и оу
Л -

Т.В.Овсяннікова
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Додаток 1
до наказу №  267 від «03» квітня 2018 р.

Регламент
організації послуг з факультативного вивчення іноземної мови при підготовці 
до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на освітньо-професійні 

програми (другого) магістерського рівня вищої освіти 
для студентів 4 курсу першого бакалаврського рівня вищої освіти 

денної та заочної форм навчання

1. Факультативне вивчення іноземної мови студентами 4 курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання, які 
бажають пройти підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання для 
вступу на освітньо-професійні програми (другого) магістерського рівня вищої 
освіти, здійснюється відповідно до Положення про надання додаткових освітніх 
послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 
програмами, що затверджене Вченою радою університету 22 червня 2017 р., 
протокол № 14 та введено в дію наказом ректора від 26.06.2017 р. № 531 та 
д а 11 о го р е гл а м е н ту .

2. Вищезазначені студенти мають можливість пройти факультативне 
вивчення іноземної мови для підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання після подання особистої заяви встановленої форми на ім’я ректора 
університету для отримання додаткової освітньої послуги та сплати необхідної 
суми на розрахунковий рахунок університету.

3. П орядок отримання додаткових освітніх послуг з факультативного 
вивчення іноземної мови при підготовці до зовнішнього незалежного 
оціню вання для вступу на освітньо-професійні програми (другого) 
магістерського рівня вищої освіти студентами 4 курсу першого 
бакалаврського рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання:

3.1. Студенти 4 курсу денної та заочної форм навчання першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти можуть звернутися до 6 квітня поточного 
року до відповідного деканату інституту/факультету із заявою на ім’я ректора 
(Додаток 1) з проханням надати їм додаткові освітні послуги з факультативного 
вивчення іноземної мови для підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання.

3.2. Директор інституту/декан факультету візує заяву студента щодо 
факультативного вивчення іноземної мови.

3.3. Після отримання підпису директора інституту/декана факультету
ксерокопія оформленої заяви подається у деканат відповідного 
інституту/факультету. Оригінал заяви передається студентом до відділу 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності (к. 106, 1-й корпус
університету).

3.4. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності реєструє заяву 
студента і оформляє рахунок на оплату.



3.5. Студенти сплачують суму визначену фінансово-економічним відділом 
на розрахунковий рахунок Університету і копії квитанцій передають до 
відповідного деканату інституту/факультету до 12 квітня 2018 року.

3.6. На підставі копій заяв та копій квитанцій про сплату додаткових 
освітніх послуг деканати відповідних інститутів/факультетів готують накази 
про допуск студентів до факультативного вивчення іноземної мови для 
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (Додаток 2).

3.7. Відділ з організаційного забезпечення навчального процесу 
(Кулаківська Т.В.) відповідно до цих наказів складає розклад проведення занять 
з вивчення іноземної мови для підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання на засадах факультативного вивчення, призначає викладачів (за 
погодженням із завідувачами відповідних кафедр), які будуть проводити такі 
заняття з 16 квітня по 29 червня, обсягом 44 години (4 год. на тиждень) та 
доводить вищезазначену інформацію до деканатів інститутів/факультетів та 
відповідних кафедр.
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Додаток2
до наказу N9 261 від «03» квітня 2018 р.

Зразок

Ректору ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 
професору Лук’яненку Д.Г.
в ід ____________________________________________

(прізвище, ім ’я, по батькові студента)

(інститут/факультет, спеціальність/спеціалізація,

курс, група, форма навчання)

(номер індивідуального навчального плану/залікової книжки)

З А Я В А №____________________

Прошу надати мені додаткові освітні послуги з факультативного вивчення іноземної 
мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на освітньо- 
професійні програми (другого) магістерського рівня вищої освіти з 16 квітня 2018 року по 28
червня, обсягом 44 години.

« _____ » _________________ 2 0 _____ р.

дата заповнення підпис студента

«ДОЗВОЛЯЮ »
Директор інституту/декан факультету

підпис
«_____ » _______  2 0 _____ р.

Зміст заяви перевірив (ла): «____ » _____________ 20____ р.

підпис інспектора деканату
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Додаток З
до наказу №  267 від «03» квітня 2018 р.

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Н А К А З

«__» ________2018 року № ____

Про факультативне вивчення 
іноземної мови студентами 4 курсу 
першого бакалаврського рівня вищої освіти 
денної/заочної форм навчання

Відповідно до Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, 
встановлені навчальними планами і освітніми програмами, що затверджене Вченою радою 
університету 22 червня 2017 р., протокол № 14 та введено в дію наказом ректора від 
26 .06.2017 р. № 531 та наказу від 03.04.2018 р. № 267 «Про організацію послуг з 
факультативного вивчення іноземної мови для студентів, які вступатимуть на освітньо- 
профссійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти в ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

НАКАЗУЮ:
1. Допустити до факультативного вивчення іноземної мови студентів 4 курсу першого 

бакалаврського рівня вищої освіти

(назва інституту/факультету) 
спеціальність (спеціалізація)________________________________

№
п/п

Прізвище, ім’я, 
по - б  атькові студента

Шифр групи

Денна форма навчання
1
2
О ̂. . .

Заочна форма навчання
1
2
3...

Підстава: копії заяв студентів за погодженням директора інституту/декана факультету, 
квитанції про сплату додаткових освітніх послуг.
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2. Директору інституту/декану факультету створити належні умови для 
факультативного вивчення іноземної мови для підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання та організації навчального процесу з надання додаткових освітніх послуг.

3. Завідувачам кафедр: іноземних мов факультету маркетингу (Друзю Ю.М.), 
іноземних мов факультету фінансів (Щукіній Е.І.), іноземних мов навчально-наукового 
інституту «Ю ридичний інститут» (Тітовій В.М.) забезпечити організацію навчальної роботи 
відповідних викладачів згідно розкладу проведення занять з іноземної мови для підготовки 
до зовнішнього незалежного оцінювання на засадах факультативного вивчення.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора інституту/декана
факультету.

Ректор Д.Г. Лукашенко

Проект наказу вносить:

Директор інституту/декаїі факультету

Узгоджено:

Проректор
з науково-педагогічної роботи

Т.Є.Оболенська

Головний бухгалтер

_________________Л.П.Г орелікова
Начальник юридичного відділу

Т.В. Овсяинікова
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