
XIХ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без 

громадянства у вищих навчальних закладах України 

 

19.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із 

Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 

«Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 

року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва 

областей України з суміжними прикордонними областями Російської 

Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку 

економічного співробітництва областей України з суміжними областями 

Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 

Молдова». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов’язаннями України, приймаються на навчання до НПУ імені 

М. П.Драгоманова на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в 

межах обсягу державного замовлення.  

19. 2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від 

українських національно-культурних товариств, при вступі до НПУ 

імені М. П.Драгоманова користуються такими самими правами на здобуття 

освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією 

України, законами України чи міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

19.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з 

громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів 

Державного бюджету України, якщо інше не встановлено міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

19.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних 

школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких 

підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються до НПУ 

імені М. П. Драгоманова у межах установлених квот до вищих навчальних 

закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому 

за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або 

українських національних культурних товариств. 

19.5. Іноземці та особи без громадянства, які вступають на навчання до 

НПУ імені М. П. Драгоманова за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на 

перший курс навчання складають співбесіду з української (російської) мови та з 

профільного предмету наведеного в додатку 5 цих Правил прийому. 

Для здобуття іноземцями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за 

скороченим терміном навчання складають співбесіду з української (російської) 

мови та з вступного фахового випробування напряму підготовки, на який 

вступає. 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) 

іноземці та особи без громадянства, керуються тими самими Правилами, що й 

українці (див. пункт 6.7 розділу VI). 

 



19.6. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-

кваліфікаційного рівня, зараховуються до НПУ імені М. П. Драгоманова за 

результатами співбесіди не пізніше 15 листопада на підставі наказів про 

зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 

19.7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти. 

19.8. Іноземці подають до Приймальної (відбіркової) комісії такі документи: 

нотаріально засвідчену копію документа про освіту з переліком вивчених 

предметів і одержаних з них оцінок (балів); 

медичний сертифікат, який підтверджує відсутність захворювання на ВІЛ-

інфекцію або довідку лікувально-профілактичного закладу про медичне 

обстеження на ВІЛ-інфекцію; 

медичний сертифікат про стан здоров’я, який підтверджує можливість 

навчання в умовах клімату України у відповідних навчальних закладах. Якщо 

термін перебування в Україні на момент подачі документів перевищує 6 місяців, 

то додатково подається медична довідка за формою 086-о;  

копію документа про народження, засвідчену нотаріально; 

зворотній квиток з відкритою датою; 

8 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см. 

Кандидат на навчання повинен заповнити анкету відповідного зразка і 

пред’явити свідоцтво про закінчення підготовчих курсів. 

Громадяни зарубіжних країн, які не мають направлення, приймаються на 

навчання за результатами співбесіди. Вступники, які успішно пройшли співбесіду 

і рекомендовані до зарахування, укладають договір про навчання з гарантією 

повної компенсації витрат на підготовку, згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.02.93 № 136. 

19.9. Прийом заяв і документів, співбесіди, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» 

проводиться в строки: 

прийом документів: з 01 липня по 30 жовтня 2014 року; 

співбесіда проводиться у декілька сесій: 

з 09 липня по 11 липня 2014 року 

з 13 серпня по 15 серпня 2014 року; 

з 10 вересня по 12 вересня 2014 року; 

з 08 жовтня по 10 жовтня 2014 року; 

з 05 листопада по 07 листопада. 

Зарахування відбувається за результатами проведених співбесід у межах 

ліцензованого обсягу: 

до 18 липня 2014 року; 

до 20 серпня 2014 року; 

до 20 вересня 2014 року; 

до 17 жовтня 2014 року; 

до 15 листопада 2014 року. 

Для іноземних громадян, що вступають за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» 

прийом заяв і документів, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування 

проводяться також в такі строки: 



прийом документів: з 13 січня по 17 січня 2014 року; 

співбесіди: з 22 січня по 24 січня 2014 року;  

зарахування: до 31 січня 2014 року. 

19.10. Іноземним студентам гарантуються права і свободи, передбачені 

діючим законодавством України. 
 


