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контроль за його якістю забезпечується відповідними деканатами факультетів. 

Підготовка та видача документів про здобуту студентами-іноземцями в 

КМАЕЦМ освіту забезпечуються навчальним відділом. 

 

1. УМОВИ ВСТУПУ НА НАВЧАНЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

 

       2.1.  Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється згідно із Умовами прийому до закладів вищої 

освіти України у поточному році, що затверджуються наказом Міністерства 

освіти і науки України, Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», 

Указом Президента України 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», постановою Кабінету Міністрів України від 

11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та 

осіб без  громадянства»,  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  

01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. 

       2.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці)  можуть 

здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше 

не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між 

закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

         2.3. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої 

освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів 

і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 

надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, 

і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 

         2.4. Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного 

освітнього рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому  для 

засвоєння навчального матеріалу. 

        2.5. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до 

КМАЕЦМ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) 

(частина восьма статті 44 Закону України «Про вищу освіту») у відповідності 
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до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в поточному році, що 

затверджуються щорічно наказом Міністерства освіти і науки України, та 

Правил прийому до КМАЕЦМ. До КМАЕЦМ приймаються іноземці 

незалежно від їх расової належності, статі, мови і ставлення до релігії. 

        2.6. Іноземцям, які запрошуються на навчання за короткостроковими 

програмами тривалістю до 90 днів запрошення не оформляються.  

        2.7. Всі іноземці, які прибувають до України з метою навчання тривалістю 

більше 90 днів, мають отримати від КМАЕЦМ запрошення на навчання.  

Механізм надання запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено 

у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на 

навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 01.11.2013 р. №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти 

і науки України від 11.12.2015 р. №1272). 

Запрошення на навчання оформляються Сектором по роботі з іноземцями 

та особами без громадянства за попереднім зверненням іноземців до 

КМАЕЦМ на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді 

копій таких документів: 

а) паспортного документа іноземця (переклад українською мовою 

нотаріально посвідчений); 

б) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних 

дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки; 

в) письмової згоди на обробку персональних даних. 

Зазначені документи мають відповідати встановленим вимогам прийому 

на навчання.  

Реєстрація оформлених запрошень та облік іноземців, які прибули для 

навчання в Україну, здійснюються державним підприємством «Український 

державний центр міжнародної освіти» (УДЦМО), уповноваженим 

Міністерством освіти і науки України на ведення реєстрації запрошень на 

навчання в електронному журналі. 

Для реєстрації запрошень в електронному журналі Сектор по роботі з 

іноземними громадянами КМАЕЦМ подає до УДЦМО заповнене запрошення 

в електронній формі разом з електронними копіями наданих документів (для 

іноземців, які навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб). 

Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання копій наданих 

документів, УДЦМО перевіряє відомості, присвоює запрошенню 

реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію 

зареєстрованого запрошення до КМАЕЦМ. 

Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі. 

         Оригінал зареєстрованого запрошення надається іноземцю або 

уповноваженій ним особі для оформлення візи на навчання (для країн з 

візовим режимом) та в’їзду на територію України з метою навчання. 
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        Документи від вступників-іноземців на навчання приймаються тільки в 

паперовій формі і подаються особисто вступником. 

         2.8. Для вступу на навчання до КМАЕЦМ іноземець особисто подає 

Приймальній комісії заяву у паперовій формі. До заяви іноземець додає: 

       1) документ (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та 

нотаріальним засвідченням) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

       2) додаток (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та 

нотаріальним засвідченням) до документа про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за 

наявності); 

       3) паспортний документ іноземця ( оригінал та 3 копії з перекладом 

українською мовою та нотаріальним засвідченням) або документа, що 

посвідчує особу без громадянства; 

       4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

       5) 6 (шість) фотокарток розміром 30 х 40 мм; 

       6) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);  

       Документи, зазначені у підпунктах 1 та 2 цього пункту, мають бути 

засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні 

для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою 

України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій 

справі іноземців. 

       2.9. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям 

видається студентський квиток державного зразка.  

       2.10. Відрахування, поновлення і переведення іноземців здійснюються в 

такому ж порядку, як для громадян України, на підставі наказу ректора 

КМАЕЦМ. 

 

2. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

3.1. Навчання іноземців для здобуття першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти здійснюється за очною (денною) та 

заочною (дистанційною) формами навчання.  

 Обсяг освітньої програми бакалавра становить 240 кредитів. 

 Обсяг освітньої програми магістра становить 90 кредитів. 

       3.2. Іноземних громадян, яких зараховано на навчання, включають до 

списків академічних груп відповідних факультетів разом з українськими 

студентами. 
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       3.3. Поточний та підсумковий контроль навчання іноземних студентів 

забезпечують відповідні деканати факультетів. 

       3.4. Зміст освітнього процесу, обсяг кредитів ЄКТС, а також умови 

присвоєння іноземному студентові відповідної кваліфікації визначаються 

акредитованими освітньо-професійними програмами, розробленими згідно із 

стандартами вищої освіти відповідних спеціальностей.  

       3.5. Іноземці, які навчаються в КМАЕЦМ, користуються навчальними 

приміщеннями, бібліотекою, спортивним і культурним комплексами на рівних 

правах з українськими студентами.  

       3.6. Іноземці, які навчалися або навчаються у закладах вищої освіти 

України, мають право бути прийняті на навчання до КМАЕЦМ на умовах 

поновлення або переведення на відповідний курс. При цьому академічна 

різниця повинна бути ліквідована до початку нового навчального року. У 

іншому випадку прийом здійснюється на попередній курс навчання.  

       3.7. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання, що 

здійснюється відповідно до Порядку визнання в Україні документів про 

середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними 

закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні 

іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 травня 2015 р. за № 615/27060.  

Процедура визнання іноземних документів з метою продовження 

навчання здійснюється компетентним органом до початку другого семестру 

першого року навчання його власника. 

За результатами процедури визнання КМАЕЦМ приймає рішення щодо 

продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам 

процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.  

У разі прийняття МОН України  рішення про відмову у визнанні 

наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його 

неавтентичність, КМАЕЦМ відраховує такого іноземця. 

Інформація про визнання іноземних документів про освіту вноситься в 

Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка, відповідно до 

Свідоцтва отриманого в МОН України. 

Відповідно до пункту 19 наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  

від  01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», КМАЕЦМ 

інформує УДЦМО про зарахування, відрахування, переривання навчання, 

поновлення  і переведення іноземців   шляхом внесення змін в електронний 

журнал УДЦМО протягом 15 днів після зміни статусу студента. 
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       3.8. Підготовка фахівця ступеня вищої освіти бакалавра, магістра 

завершується атестацією. Іноземцям, які завершили навчання, виконали усі 

вимоги навчального плану, склали підсумкову атестацію  згідно з вимогами 

освітньо-професійної програми підготовки, присвоюється відповідний 

освітній ступінь, кваліфікація і видається документ про вищу освіту 

державного зразка та додаток до нього. 

 

3. ПІДГОТОВКА НА КУРСАХ ЗА МИСТЕЦЬКИМ НАПРЯМКОМ 

 

       4.1. Навчання іноземців на курсах здійснюється за очною (денною) 

формою навчання. Термін навчання до 3 місяців, загальна кількість 

аудиторних годин – 90. 

       4.2. Іноземці можуть отримати базові навички або удосконалити фахові 

знання за вибраним  мистецьким напрямком на 90-годинних курсах фахового 

спрямування, які проводяться під час освітнього процесу.  

       4.3. Іноземний слухач отримує практичні та теоретичні знання відповідно 

до вибраного напрямку, заняття проводяться в групах та індивідуально. 

Розклад формується індивідуально для кожного слухача. 

       4.4. Після закінчення навчання іноземці отримують сертифікат про 

закінчення 90-годинних курсів за мистецьким напрямком. 

 

4. ДОТРИМАННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ УМОВ ПЕРЕБУВННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ 

 

       5.1. Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання в КМАЕЦМ, 

повинні дотримуватися вимог нормативно-правових документів, що 

визначають умови їх перебування та навчання в Україні, наказів і доручень 

ректора КМАЕЦМ, правил внутрішнього розпорядку КМАЕЦМ, умов 

укладених договорів про здобуття вищої освіти.  

       5.2. Сектор по роботі з іноземцями та особами без громадянства 

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 на період навчання. 

      5.3. Іноземець, який навчається в КМАЕЦМ, повинен особисто стежити за 

власними документами та вчасно повідомляти сектор по роботі з іноземцями 

та особами без громадянства у разі:  

• закінчення терміну дії посвідки на тимчасове проживання (не пізніше, ніж за 

25 календарних дні); 

• закінчення терміну дії паспортного документа (не пізніше, ніж за 30 

календарних днів);  
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• втрати чи пошкодження посвідки або паспортного документа;  

• будь-яких змін в особистих документах (паспорт, посвідка тощо), внесення 

нових даних, заміни документа.  

       5.4. Іноземець має право вільного вибору місця проживання, крім 

випадків, передбачених законом.  

       5.5. Іноземець зобов’язаний зареєструватися за місцем проживання 

протягом 30 робочих днів після отримання посвідки. 

       5.6. Іноземець надає до сектору по роботі з іноземцями та особами без 

громадянства договір найму, укладений з власником житла. 

       5.7. КМАЕЦМ не несе витрат і не бере на себе інших зобов’язань, у зв’язку 

з перебуванням в Україні родини іноземного студента. 

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

 

       6.1. Відповідно до ст. 26 Конституції України іноземці та особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються 

тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і 

громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами 

чи міжнародними договорами України. 

       6.2. Навчання іноземця може бути припинене за наказом ректора: 

• за порушення чинного законодавства України, Статуту КМАЕЦМ; 

• за порушення умов договору; 

• за станом здоров’я; 

• за особистим бажанням; 

• через переведення до іншого закладу освіти; 

• за невиконання навчального плану. 

       6.3. Про іноземців, яких відраховано з КМАЕЦМ відповідно до пункту 6.2. 

даного розділу, а також про іноземців, які без поважних причин припинили 

навчання, або зникли з місця проживання, сектор по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства протягом 10 днів зобов'язаний повідомити 

територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за 

місцем проживання іноземця. 

 

6. ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 

 

       7.1. Усі іноземці здобувають освіту в КМАЕЦМ на платній основі за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України.  

       7.2. Вартість навчання визначається договором (контрактом), укладеним 

між КМАЕЦМ та іноземцем.   
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7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

       8.1. Положення затверджується вченою радою КМАЕЦМ і вводиться в 

дію наказом ректора.  

       8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, визначеному 

у п. 8.1. 


