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Н А К А З 

Ж /'ҐЛО'/е м. Київ № ^Ј/-Є> 
(дата) 

Про оголошення конкурсу на 
переведення студентів II курсу денної 
форми навчання Університету (перший 
(бакалаврський) рівень, напрям 
підготовки 6.020303 Філологія, навчання 
за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб) на три вакантних 
місця за державним замовленням 

У зв'язку з наявністю трьох вакантних місць за державним 
замовленням на II курсі денної форми навчання, перший (бакалаврський) 
рівень, напрям підготовки 6.020303 Філологія, та відповідно до Положення 
про порядок переведення студентів Київського національного лінгвістичного 
університету, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, 
на навчання за державним замовленням (рівні вищої освіти «бакалавр», 
«магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»; денна і заочна 
форми навчання) від 08 лютого 2016 р., затвердженого наказом ректора від 
08.02.2016 р .№42-о 

Н А К А З У Ю : 

1. Оголосити конкурс на переведення студентів Університету, які 
навчаються на II курсі денної форми навчання (перший (бакалаврський) 
рівень, напрям підготовки 6.020303 Філологія, навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб), на три вакантних місця за державним 
замовленням. 

2. Встановити, що в зазначеному вище конкурсі мають право брати 
участь усі студенти II курсу денної форми навчання Університету, які 
навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за першим 
(бакалаврським) рівнем, напрям підготовки 6.020303 Філологія, і не мають 
академічної заборгованості. 

3. Встановити, що студенти, які беруть участь у зазначеному вище 
конкурсі, мають подати по 15 грудня 2016 р. включно до відаілу обліку та 
сприяння працевлаштуванню студентів (начальник відділу Миренко Д. В.) 
такі документи: 

• заяву на ім'я ректора (зразок заяви додається), завізовану деканом 
факультету, на якому навчається студент; 

• копію залікової книжки, засвідчену деканатом того факультету, де 
навчається студент; 
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• довідку про середній бал усіх оцінок, отриманих студентом за 

період навчання за відповідним рівнем вищої освіти, напрямом 
підготовки в КНЛУ чи / та в інших ВНЗ України (зразок довідки 
додається). Середній бал обраховується за національною 4-бальною 
шкалою шляхом вирахування середнього бала всіх оцінок, отриманих 
студентом, з точністю до сотої. Довідка засвідчується підписом декана 
того факультету, де навчається студент; 

• документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним 
законодавством (якщо такі пільги є); 

• інші документи (за потреби). 
Після зазначеної вище дати - 15 грудня 2016 р. - документи від 

студентів щодо участі в зазначеному вище конкурсі на переведення на 
навчання на три вакантних місця державного замовлення на 
II курсі денної форми навчання, перший (бакалаврський) рівень, напрям 
підготовки 6.020303 Філологія, не приймаються. 

4. Провести конкурс на переведення на навчання на три вакантних місця 
державного замовлення на II курсі денної форми навчання, перший 
(бакалаврський) рівень, напрям підготовки 6.020303 Філологія, 
22 грудня 2016 р. 

5. Декану факультету перекладачів доц. Зєні Л. Я., в. о. декана факультету 
сходознавства ст. викл. Даньків М. В. провести роботу щодо ознайомлення з 
цим наказом усіх студентів II курсу денної форми навчання, перший 
(бакалаврський) рівень, напрям підготовки 6.020303 Філологія, які 
навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

6. Рекомендувати голові студентської ради Університету 
Сімоновій А. В., голові профспілки студентів і аспірантів 
Петренку П. С. ознайомити з цим наказом усіх студентів II курсу денної 
форми навчання, перший (бакалаврський) рівень, напрям підготовки 
6.020303 Філологія, які навчаються за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб. 

7. Завідувачу загального відділу Голинській Л. М. ознайомити під підпис 
із цим наказом усіх проректорів, завідувачів кафедр, керівників інших 
структурних підрозділів Університету, голову студентської ради 
Університету Сімонову А. В., голову профспілки студентів і аспірантів 
Петренка П. С. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 
навчально-виховної роботи доц. Солов'я М. І. 

Ректор 


